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З  А  К  О  Н 
 

за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 

(Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния 

съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 

2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 

119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., 

бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 

39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,  

бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 

2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., 

бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г.,  

бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23 и 25 от 

2009 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 5, ал. 8 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 

4, т. 1".  

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 3: 

“(3) Доходът, върху който се дължат осигурителни 

вноски за осигурени лица, командировани по реда на Регламент 

(ЕИО) 1408/71, Регламент (ЕО) 883/2004 и Директива 96/71/ЕО и 

за които съгласно Регламент (ЕИО) 1408/71 и Регламент (ЕО) 

883/2004 е приложимо българското законодателство в качеството 

им на командировани лица, включва всички възнаграждения, 

включително начислените и неизплатените, както и други доходи 

от трудова дейност в приемащата държава, но върху не по-малко 

от минималните ставки на заплащане за тази държава.” 

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите 

“минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3” се добавя “и 

осигурителния доход по ал. 3”. 

3. Досегашните ал. 4 – 14 стават съответно ал. 5 – 15. 

§ 3. Член 32 се изменя така: 

“Чл. 32. (1) Министърът на труда и социалната политика 

разработва, координира и провежда държавната политика по 

държавното обществено осигуряване.  
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(2) За осъществяване на сътрудничество при 

разработване на политиките по ал. 1 към министъра на труда и 

социалната политика се създава Национален консултативен съвет 

по пенсионни въпроси. 

(3) Националният консултативен съвет се състои от: 

1. по един заместник-министър на труда и социалната 

политика, заместник-министър на финансите и заместник-министър 

на здравеопазването, определени от съответния министър, както 

и подуправителя на Националния осигурителен институт; 

2. по един представител на национално представените 

организации на работниците и служителите и на работодателите, 

определени от техните ръководства съгласно уставите им; 

3. по един упълномощен представител на организациите 

на пенсионерите, които: 

а) имат не по-малко от 50 000 членове; 

б) имат местни органи в повече от ¼ от общините в 

страната и национален ръководен орган; 

в) имат съдебна регистрация по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел; 

г) имат определени в устава цели и задачи с национално 

значение във връзка със защита на интересите на пенсионираните 

лица; 

д) са вписани в Централния регистър при Министерството 

на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, 

определени за осъществяване на общественополезна дейност 

съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, най-малко две години преди включването им в 

съвета. 

(4) Организациите по ал. 3, т. 3, които кандидатстват 

за участие в Националния консултативен съвет, подават до 

министъра на труда и социалната политика писмено заявление, 

към което се прилагат следните документи: 

1. удостоверение за първоначална регистрация; 

2. удостоверение за актуално състояние, издадено от 

съда по регистрацията; 

3. удостоверение от Централния регистър при 

Министерството на правосъдието за юридическите лица с 

нестопанска цел, определени за осъществяване на 

общественополезна дейност; 

4. устав, с който организацията е регистрирана, и 

заверен препис от протокола с решението за приемането му; 

5. списък на местните органи с имената и адресите на 

техните ръководители; 
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6. списък на членовете на националния ръководен орган 

на организацията; 

7. удостоверение за числеността на членския състав на 

организацията към датата на подаване на заявлението, издадено 

от управителния съвет на организацията. 

(5) Министърът на труда и социалната политика издава 

правилник за устройството и дейността на Националния 

консултативен съвет по пенсионни въпроси.” 

§ 4. В чл. 33, ал. 4 след думата  “ЕСГРАОН” се поставя 

запетая и думите “и от Националния статистически институт” се 

заменят с “от Националния статистически институт и от 

лечебните заведения”. 

§ 5. Създава се чл. 40а: 

“Срокове за представяне на документи за изплащане на 

обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване 

Чл. 40а. Документите за изплащане на парично 

обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване 

се представят в съответното териториално поделение на 

Националния осигурителен институт в следните срокове: 

1. от работодателите, осигурителите и техните клонове 

и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два дни 

след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част 

от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са 

изплатени - не по-късно от два дни след последния ден на 

месеца, през който е извършено начисляването; 

2. от самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 

дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски 

за съответния месец.” 

§ 6. В чл. 42, ал. 2 се създава изречение четвърто: 

“За възстановяване на сумите длъжностното лице, на 

което е възложено ръководството по изплащането на 

обезщетенията и помощите, издава разпореждане.” 

§ 7. Създава се чл. 48б: 

“Срокове за представяне на документи за изплащане на 

обезщетение за бременност и раждане 

Чл. 48б. Документите за изплащане на обезщетение за 

бременност и раждане се представят в съответното териториално 

поделение на Националния осигурителен институт в сроковете по 

чл. 40а.” 

§ 8. Създава се чл. 52б: 

“Срокове за представяне на документи за изплащане на 

обезщетение за отглеждане на малко дете 
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Чл. 52б. Документите за изплащане на обезщетение за 

отглеждане на малко дете се представят в съответното 

териториално поделение на Националния осигурителен институт в 

сроковете по чл. 40а.” 

§ 9. В чл. 54и, ал. 3 след думата “ежемесечно” се 

добавя “по реда на чл. 54ж, ал. 3”. 

§ 10. В чл. 70а, ал. 1 след думите “ал. 3, т. 5” се 

добавя “и 6”. 

§ 11. В чл. 94 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

“(2) Прекратяване на осигуряването по ал. 1 не е 

налице, в случай че лицето продължава да бъде осигурено за 

риска старост по законодателството на друга държава, с която 

се прилага международен договор, по който Република България е 

страна.” 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

§ 12. В чл. 95 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2:  

“(2) Длъжностното лице, на което е възложено 

ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното 

поделение на Националния осигурителен институт, може да издаде 

разпореждане за спиране на пенсията, когато са представени 

доказателства за обстоятелства, които могат да доведат до 

нейното прекратяване съгласно чл. 96, ал. 1. Разпореждането се 

издава в 14-дневен срок от представяне на доказателствата. Ако 

се установи, че няма основание за прекратяване на пенсията, тя 

се възстановява от датата на спирането, без да се прилага 

давностният срок по чл. 105, ал. 2.” 

§ 13. В чл. 98 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1, изречение второ след думата “договор“ се 

добавя “и добавките към тях”.  

2. В ал. 6 думите “Софийския градски съд” се заменят с 

“Административния съд - град София, по реда на 

Административно- процесуалния кодекс”.  

§ 14. В чл. 102, ал. 4 думите “за 1999 г.” се заменят 

със “за  

2007 г.”. 

§ 15. В чл. 114 се правят следните изменения и 

допълнения: 
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1. Създава се нова ал. 2: 

“(2) Длъжностното лице, на което е възложено 

ръководството на контрола по разходите на държавното 

обществено осигуряване в съответното териториално поделение на 

Националния осигурителен институт, издава разпореждане за 

събиране на недобросъвестно получени парични обезщетения или 

помощи, когато те не могат да бъдат събрани чрез прихващане по 

ал. 1. Разпореждането подлежи на принудително изпълнение по 

реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.” 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

“(3) Добросъвестно получените суми за осигурителни 

плащания не подлежат на връщане от осигурените лица, с 

изключение на случаите по  

чл. 42, ал. 2, авансово отпуснати обезщетения от държавното 

обществено осигуряване и по чл. 54е, както и при прилагане 

разпоредбите на международни договори, по които Република 

България е страна. В тези случаи възстановяването на сумите, 

които подлежат на връщане, се извършва без лихва до изтичане 

на срока за доброволно изпълнение. Задължението може да бъде 

прихванато по реда на ал. 1, изречение второ без да се 

начислява лихва.” 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

§ 16. В чл. 117, ал. 1, т. 1 след думите “Националния 

осигурителен институт” се поставя запетая и се добавя “откази 

за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за 

профилактика и рехабилитация”. 

§ 17. В чл. 117а ал. 2, 3 и 4 се отменят. 

§ 18. В чл. 118а ал. 2 и 3 се отменят.  

§ 19. Глава девета се изменя така: 

„Глава девета 

УЧРЕДЯВАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВАТА 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Раздел I 

Общи положения 

Осъществяване на допълнителното социално осигуряване 

Чл. 120а. (1) Допълнителното социално осигуряване по 

реда на този кодекс се осъществява от лицензирани съгласно 

кодекса и регистрирани по Търговския закон 

пенсионноосигурителни дружества чрез дейност по учредяване и 

управление на фондове за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване, за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

и/или за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми и по изплащане на пенсии на осигурените в 

тях лица, както и от дружества за допълнително доброволно 

осигуряване за безработица и/или професионална квалификация 
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чрез дейност по учредяване и управление на фондове за 

допълнително доброволно осигуряване за безработица или за 

професионална квалификация. 

(2) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване 

се осъществява само от пенсионноосигурителни дружества, 

лицензирани по реда на този кодекс и регистрирани по 

Търговския закон, които могат да учредяват и управляват 

фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване – 

универсални и професионални пенсионни фондове. 

(3) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на 

територията на Република България може да се осъществява от: 

1. пенсионноосигурителни дружества, лицензирани по 

реда на този кодекс и регистрирани по Търговския закон, които 

могат да учредяват и управляват фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване и/или фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми; 

2. лица, регистрирани по законодателството на друга 

държава членка, които могат в съответствие с това 

законодателство да осъществяват дейност по доброволно 

пенсионно осигуряване.  

(4) Допълнителното доброволно осигуряване за 

безработица и/или професионална квалификация на територията на 

Република България може да се осъществява от: 

1. осигурителни дружества за безработица и/или 

професионална квалификация, лицензирани по реда на този кодекс 

и регистрирани по Търговския закон, които могат да учредяват и 

управляват фондове за допълнително доброволно осигуряване за 

безработица и/или за професионална квалификация; 

2. лица, регистрирани по законодателството на друга 

държава членка, които могат в съответствие с това 

законодателство да осъществяват дейност по доброволно 

осигуряване за безработица и/или за професионална 

квалификация. 

(5) Лицензираните по реда на този кодекс и 

регистрирани по Търговския закон пенсионноосигурителни 

дружества и осигурителни дружества за безработица и/или 

професионална квалификация могат да осъществяват доброволно 

пенсионно осигуряване, съответно осигуряване за безработица 

и/или професионална квалификация и в друга държава членка при 

условията на правото на установяване или на свободата на 

предоставяне на услуги. 

Регулиране и контрол 

Чл. 120б. (1) Държавата осъществява ефективно 

регулиране и контрол върху дейността на дружествата и 
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фондовете за допълнително социално осигуряване с цел защита на 

интересите на осигурените лица и пенсионерите. 

(2) Надзорът върху дейността на дружествата и 

фондовете за допълнително социално осигуряване се осъществява 

от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък 

"комисията". 

(3) Комисията и заместник-председателят на комисията, 

ръководещ управление "Осигурителен надзор", наричан по-нататък 

"заместник-председателят на комисията", упражняват надзорните 

си правомощия в съответствие с този кодекс и Закона за 

Комисията за финансов надзор. 

Език 

Чл. 120в. (1) Всички документи, които се изготвят във 

връзка с дейността по допълнително социално осигуряване от 

пенсионноосигурителни дружества или от дружества за 

допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или 

професионална квалификация и от осигурителните посредници и се 

предоставят на потребителите, комисията и заместник-

председателя на комисията, се изготвят на български език.  

(2) По искане на потребителя в отношенията му с 

пенсионноосигурителните дружества или с дружествата за 

допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или 

професионална квалификация и осигурителните посредници може да 

се използва и друг език. 

Раздел II 

Пенсионноосигурителни дружества 

Определение 

Чл. 121. (1) Пенсионноосигурителното дружество е 

акционерно дружество, лицензирано по реда на този кодекс и 

регистрирано по Търговския закон. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество има предмет на 

дейност единствено допълнително пенсионно осигуряване.  

(3) Пенсионноосигурителното дружество не може да 

извършва търговски сделки, които не са пряко свързани с 

дейността му. 

(4) Пенсионноосигурителните дружества могат да 

създават сдружения с нестопанска цел за представяне на свои 

общи интереси и за реализация на общи проекти. 

(5) Пенсионноосигурителното дружество няма право да 

участва в граждански дружества и като съдружник в търговски 

дружества, както и да придобива акции в други 

пенсионноосигурителни дружества и да обезпечава чужди 

задължения със свои активи. 
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(6) Пенсионноосигурителното дружество развива своята 

дейност съгласно: 

1. разпоредбите на този кодекс и подзаконовите актове 

по прилагането му; 

2. устава на дружеството; 

3. правилниците за организацията и дейността на 

управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване; 

4. приетите инвестиционни политики на управляваните 

фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и 

на инвестиционните политики на обособените в управляваните 

фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

инвестиционни портфейли. 

(7) Пенсионноосигурителното дружество осъществява 

дейността си с грижата на добър търговец и в съответствие с 

установените практики за добро корпоративно управление. 

Фирма 

Чл. 121а. (1) Фирмата на пенсионноосигурителното 

дружество задължително съдържа в комбинация думите "пенсия" и 

"осигуряване" или производни на тях. 

(2) Дружества, които не притежават лицензия за 

извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, 

не могат да използват във фирмата си или в рекламната си 

дейност в комбинация думите по ал. 1 или техни равнозначни на 

български или на чужд език. 

Учредители и акционери 

Чл. 121б. (1) Учредители и акционери на 

пенсионноосигурително дружество могат да бъдат: 

1. български физически или юридически лица; 

2. физически лица - граждани на друга държава членка; 

3. юридически лица със седалище в друга държава 

членка; 

4. чуждестранни юридически лица извън тези по т. 3, 

които са регистрирани като осигурителна, застрахователна или 

друга финансова институция по националния им закон, при 

условие че подлежат на специализиран финансов надзор и имат 

присъден инвестиционен кредитен рейтинг от рейтингова агенция, 

определена с наредбата по чл. 176, ал. 3. 

(2) Акционерите на пенсионноосигурителното дружество 

трябва да са безспорно установени и финансово стабилни. 

Акции и капитал 

Чл. 121в. (1) Пенсионноосигурителното дружество може 

да издава само поименни безналични акции с право на един глас. 
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Акциите на пенсионноосигурителното дружество не могат да се 

предлагат публично. 

(2) Минималният размер на капитала на 

пенсионноосигурителното дружество е 5 млн. лв. и трябва да е 

изцяло внесен с парични вноски към момента на подаване на 

заявлението за получаване на пенсионна лицензия, съответно към 

датата на подаване на заявлението за вписване в Търговския 

регистър – при последващо увеличаване на капитала. 

(3) Вноските в капитала на пенсионноосигурителното 

дружество могат да бъдат само собствени средства на 

учредителите и акционерите и не могат да се правят със 

средства с недоказан произход или със средства, получени в 

резултат на незаконна дейност. 

(4) Пенсионноосигурителното дружество трябва да 

разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова 

база) в размер не по-малък от минималния капитал по ал. 2. За 

пенсионноосигурително дружество по ал. 5 не се прилагат 

изискванията по предходното изречение.    

(5) Пенсионноосигурителното дружество трябва да 

разполага с гаранционен капитал, който е равен на една трета 

от границата на платежоспособност, но не по-малък от 6 млн. и 

400 хиляди лв., когато: 

1. управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, от който може да се изплащат пожизнени пенсии 

и/или срочни пенсии с гарантиран размер, и/или 

2. управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми и при осъществяване на 

дейността си в друга държава членка покрива биометрични 

рискове, гарантира минимално ниво на доходност и/или размер на 

пенсиите. 

(6) За пенсионноосигурително дружество по ал. 5 

размерът на вписания му капитал не може да бъде по-малък от 6 

млн. и 400 хиляди лв. 

(7) Пенсионноосигурителното дружество по ал. 5 е 

длъжно по всяко време: 

1. да поддържа достатъчни по вид и размер технически и 

пенсионни резерви съгласно изискванията на закона; 

2. да покрива техническите и пенсионните резерви с 

подходящи активи; 

3. да разполага с достатъчно собствени средства, които 

да покриват границата на платежоспособност и гаранционния 

капитал. 

(8) Собствените средства на пенсионноосигурителното 

дружество по ал. 5, намалени с нематериалните активи, трябва 
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да бъдат по всяко време най-малко равни на границата на 

платежоспособност или на минималния размер на гаранционния 

капитал, когато той е по-висок от границата на 

платежоспособност.  

(9) Собствените средства на пенсионноосигурителното 

дружество се състоят от неговите активи, намалени с 

предвидимите задължения. Елементите, които се включват при 

изчисляване размера на собствените средства, се определят с 

наредбата по ал. 24. 

(10) Границата на платежоспособност е минималният 

размер, на който трябва да са равни собствените средства на 

пенсионноосигурителното дружество по ал. 5, намалени с 

нематериалните активи, необходим за изпълнение на договорните 

задължения на пенсионноосигурителното дружество в дългосрочен 

план в съответствие с общия обем на неговата дейност.    

(11) Границата на платежоспособност и методите, по 

които тя се изчислява, се определят с наредбата по ал. 24. 

(12) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

поддържа най-малко 75 на сто от собствения си капитал 

(капиталова база), съответно собствените си средства в парични 

средства на каса, по безсрочни и срочни влогове в банка, която 

не е в производство по несъстоятелност и във финансови 

инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 1, 4, 6, 7, 8, 11, букви „а” 

и „б”. 

(13) Когато пенсионноосигурителното дружество е 

изчислило размера на резервите, които е длъжно да създава 

съгласно този кодекс, стойността на активите, пасивите, 

приходите и разходите или други показатели, отразени в 

отчетите и справките, представени в комисията, в нарушение на 

закон или подзаконов нормативен акт, заместник-председателят 

на комисията може за целите на осъществявания надзор да изиска 

от пенсионноосигурителното дружество да преизчисли всеки от 

тези показатели. 

(14) Когато в резултат на преизчислението се 

констатират нарушения на този кодекс и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане, се прилагат мерките 

предвидени в кодекса.  

(15) Когато собственият капитал (капиталовата база) на 

пенсионноосигурителното дружество спадне под размера, 

определен в ал. 4, то уведомява в 3-дневен срок заместник-

председателя на комисията, като в 30-дневен срок представя 

оздравителен план за привеждане на собствения капитал в 

съответствие с изискванията на кодекса и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане.  

(16) Когато собствените средства на 

пенсионноосигурителното дружество по ал. 5 спаднат под размера 
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на границата на платежоспособност, пенсионноосигурителното 

дружество е длъжно да изготви план за достигане на 

платежоспособността и да го представи за одобряване от 

заместник-председателя на комисията.  

(17) Когато собствените средства на 

пенсионноосигурителното дружество по ал. 5 спаднат под размера 

на гаранционния капитал, пенсионноосигурителното дружество е 

длъжно да изготви краткосрочен план за допълнително набиране 

на собствени средства и да го представи за одобряване от 

заместник-председателя на комисията. 

(18) При настъпване на обстоятелствата по ал. 16 или 

17 пенсионноосигурителното  дружество е длъжно в тридневен 

срок да уведоми заместник-председателя на комисията, а в 30-

дневен срок - да представи съответния план. 

(19) Когато обстоятелствата по ал. 15, 16 или 17 са 

установени от заместник-председателя, той разпорежда незабавно 

на пенсионноосигурителното дружество изготвянето на съответния 

план и определя срок за изготвянето му, който не може да бъде 

по-дълъг от 30 дни. 

(20) В плановете по ал. 15, 16 и 17 се посочва срокът, 

в който пенсионноосигурителното дружество ще осигури достигане 

на собствения капитал (капиталовата база) до размера, 

определен в ал. 2 или собствени средства за покритие на 

границата на платежоспособност, съответно на гаранционния 

капитал. Плановете съдържат също и конкретните мерки за 

привеждането на капитала в съответствие с изискванията на този 

кодекс и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане, както и източниците на средствата за изпълнението 

им.  

(21) Срокът за достигане на собствения капитал 

(капиталовата база) до размера, определен в ал. 4, не може да 

бъде по-дълъг от 3 месеца, срокът за покриване на гаранционния 

капитал не може да бъде по-дълъг от 6 месеца, а за достигане 

на границата на платежоспособност - по-дълъг от 12 месеца. 

(22) Заместник-председателят на комисията се 

произнася, като одобрява или отказва да одобри плана по ал. 

15, 16 или 17 в срок 14 дни от представянето му. Заместник-

председателят отказва да одобри плана, когато предлаганите 

мерки не гарантират в достатъчна степен платежоспособността на 

пенсионноосигурителното дружество, интересите на осигурените 

лица, пенсионерите и техните наследници.  

(23) В случаите на взето решение за поемане на рискове 

по чл. 209, ал. 4, т. 3 и 4, както и при покриване на 

биометрични рискове, гарантиране на минимално ниво на 

доходност и/или размер на пенсиите при осъществяване на 

дейност в чужбина, пенсионноосигурителното дружество е длъжно 
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да приведе капитала си в съответствие с изискванията на ал. 5 

- 10 и 12 към момента на подаване на документите по чл. 218, 

ал. 2, съответно по чл. 229,  

ал. 2. В случай че капиталът не съответства на изискванията, 

заместник-председателят на комисията отказва да издаде 

разрешение за управление на фонда за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, съответно да одобри промените в 

правилника и пенсионноосигурителното дружество не може да 

поема съответните рискове. 

(24) Структурата и елементите на собствения капитал 

(капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество, 

начините и методите за изчисляването им, минималните ликвидни 

средства на дружеството и управляваните от него фондове за 

допълнително пенсионно осигуряване и изискванията към водене 

на отчетност и предоставяне на информация на надзорния орган 

се определят с наредба на комисията. 

Заеми 

Чл. 121г. (1) Пенсионноосигурителното дружество не 

може да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество може да ползва 

заем на стойност до 10 на сто от собствения капитал 

(капиталовата база) на дружеството, ако заемът е за 

придобиване на дълготрайни материални активи, които са пряко 

необходими за извършване на дейността на дружеството, и е за 

срок не по-дълъг от 3 месеца. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество не може да 

издава облигации. 

Изисквания към членовете на управителните и контролните органи 

Чл. 121д. (1) Член на управителен съвет или на съвет 

на директорите на пенсионноосигурително дружество може да бъде 

само дееспособно физическо лице, което трябва да:  

1. има висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен не по-ниска от „магистър”; 

2. притежава необходимия професионален опит за 

управление на дейността на пенсионноосигурителното дружество; 

3. не е осъждано за престъпления по непредпазливост 

против стопанството или за умишлени престъпления от общ 

характер; 

4. не е било през последните три години преди датата 

на решението за обявяване в несъстоятелност член на 

управителен или контролен орган или неограничено отговорен 

съдружник в прекратено поради несъстоятелност търговско 

дружество или кооперация, ако има неудовлетворени кредитори 

и/или такъв член или съдружник на дружество или кооперация, 
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които се намират в производство за обявяване в 

несъстоятелност; 

5. не е лишено от правото да заема материалноотговорна 

длъжност; 

6. не е съпруг или роднина по права или по съребрена 

линия до четвърта степен включително или по сватовство  до 

трета степен включително с друг член на управителен или 

контролен орган на дружеството или не се намира във фактическо  

съпружеско съжителство с такъв член;  

7. не е член на управителен или контролен орган на 

друго дружество със същия предмет на дейност; 

8. не е било член на управителен или контролен орган 

на дружество, на което е била отнета лицензията за извършване 

на дейност, подлежаща на лицензионен режим от комисията или от 

Българската народна банка, през последната една година преди 

акта на съответния компетентен орган, освен в случаите когато 

лицензията е била отнета по искане на дружеството или актът за 

отнемане на издадената лицензия е бил отменен по надлежния 

ред; 

9. не е било освобождавано от длъжност в управителен 

или контролен орган на търговско дружество въз основа на 

приложена принудителна административна мярка, освен в 

случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по 

надлежния ред; 

10. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен 

длъжник. 

(2) Член на контролния орган на пенсионноосигурително 

дружество може да бъде  дееспособно физическо лице или 

юридическо лице, което: 

1. отговаря на изискванията на ал. 1, т. 1 и т. 3-10, 

когато е физическо лице; 

2. отговаря на изискванията на ал. 1, т. 7 и 8 и не е 

било през последните три години преди датата на решението за 

обявяване в несъстоятелност член на управителен или контролен 

орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради 

несъстоятелност търговско дружество, ако има неудовлетворени 

кредитори и/или такъв член или съдружник на дружество, което 

се намират в производство за обявяване в несъстоятелност. 

(3) Представител на юридическо лице – член на 

контролния орган на пенсионноосигурително дружество, трябва да 

отговаря на изискванията по  

ал. 2, т. 1. 

(4) Член на управителен или контролен орган на 

пенсионноосигурителното дружество не може да бъде съдружник 

или акционер, член на управителен или контролен орган  на 
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банка-попечител, на инвестиционен посредник и на управляващо 

дружество, с които пенсионноосигурителното дружество има 

договорни отношения на основание чл. 123б, съответно чл. 123в, 

ал. 1 или 4, или на свързани с тях лица. 

(5) Лицата по ал. 1-3 и свързаните с тях лица не могат 

да бъдат страна по търговски сделки с пенсионноосигурителното 

дружество, включително и когато то действа от името и за 

сметка на управляваните от него фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване, освен в качеството им на негови 

акционери или на осигурени лица в управляваните от него 

фондове.  

(6) Председателят на управителния съвет, председателят 

на съвета на директорите, изпълнителният директор и 

прокуристът трябва да отговарят на изискванията на ал. 1, 4 и 

5 и да имат постоянен адрес или разрешение (удостоверение) за 

продължително пребиваване в страната. 

(7) Пенсионноосигурителното дружество се представлява 

от член/членове на управителния му орган и/или прокуристи, 

които владеят български език.  

(8) Лицата по ал. 7 нямат право да заемат други 

платени длъжности по трудови правоотношения освен като 

сътрудници в научни институти или преподаватели във висши 

училища. 

(9) Лицата по ал. 1–3 и прокуристите на 

пенсионноосигурителното дружество подлежат на одобряване от 

заместник-председателя на комисията преди вписването им в 

търговския регистър. За получаване на одобрение те подават 

заявление по образец с приложени към него документи, 

определени с наредба на комисията. 

(10) Заместник-председателят на комисията може да 

изисква от лицата по ал. 9 допълване на представените 

документи, както и други документи, данни и информация и да 

определя срок за представянето им. Заместник-председателят 

може да поиска допълнителна информация за заявителя от 

компетентните държавни органи и от трети лица. 

(11) Заместник-председателят на комисията се произнася 

в  

15-дневен срок от получаване на заявлението, а когато са били 

поискани допълнителни документи, данни и информация - в 15-

дневен срок от получаването им. 

(12) Заместник-председателят на комисията отказва да 

издаде одобрение, ако заявителят по ал. 9: 

1. не отговаря на изискванията на този кодекс и/или 

представените документи не съответстват на актовете по 

прилагането му; 
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2. не притежава необходимия професионален опит. 

(13) Професионален опит по смисъла на ал. 1, т. 2 е 

налице, ако лицето е работило общо не по-малко от 5 години: 

1. в предприятия от небанковия финансов сектор, в 

банки, в специализирани одиторски предприятия или в 

предприятия, предоставящи консултантски или експертни услуги в 

областта на финансите, при положение че задълженията му са 

били свързани с основната дейност на тези предприятия; 

2. в държавни институции или други публичноправни 

субекти, чиито основни функции включват управление и контрол 

на държавни или международни публични финансови активи или 

управление, контрол и инвестиране на парични средства по 

фондове, създадени с нормативен акт; 

3. в държавни институции, които осъществяват дейност в 

сферата на социалното осигуряване и финансите или надзора 

върху тях, и/или 

4. като хабилитирано лице (преподавател, научен 

работник) в областта на икономиката или правото. 

(14) Редът и начинът за разглеждане на заявлението по 

ал. 9 и на приложените към него документи за издаване или за 

отказ за издаване на одобрение на заявителя се определят с 

наредба на комисията. 

Отговорност на членовете на управителен или контролен орган 

Чл. 121е. Членовете на управителния или на контролния 

орган на пенсионноосигурителното дружество носят лична 

имуществена отговорност за причинените от тях вреди при 

управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, 

които са пряка и непосредствена последица от техните виновни 

действия или бездействия. 

Изисквания към акционерите 

Чл. 121ж. (1) Акционери, които притежават пряко или 

чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на 

пенсионноосигурителното дружество или могат да упражняват 

контрол над него, трябва: 

1. когато са физически лица да отговарят съответно на 

условията по чл. 121б, ал. 1 и чл. 121д, ал. 1, т. 3 – 5, т. 

7-10; 

2. когато са юридически лица да отговарят съответно на 

условията по чл. 121б, чл. 121д, ал. 1, т. 7 и 8 и да не са 

били през последните три години преди датата на решението за 

обявяване в несъстоятелност член на управителен или контролен 

орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради 

несъстоятелност търговско дружество, ако има неудовлетворени 
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кредитори и/или такъв член или съдружник на дружество, което 

се намира в производство за обявяване в несъстоятелност. 

(2) Необходимо е предварително разрешение на 

заместник-председателя на комисията, когато: 

1. физическо или юридическо лице ще придобие пряко или 

заедно със свързани с него лица 10 и над 10 на сто от акциите 

на пенсионноосигурително дружество;  

2. акционер на пенсионноосигурително дружество ще 

увеличи участието си в капитала му, в резултат на което 

самостоятелно или заедно със свързаните с него лица ще 

достигне или надхвърли праговете от 10, 20, 33, 50, 66 и 75 на 

сто или ще придобие 100 на сто от акциите на дружеството; 

3. физическо или юридическо лице ще придобие участие в 

капитала на акционер на пенсионноосигурително дружество, в 

резултат на което приобретателят самостоятелно или заедно със 

свързаните с него лица ще достигне или надхвърли косвено 

праговете по т. 2. 

(3) За получаване на разрешение по ал. 2 физическото 

лице подава заявление по образец съгласно наредба на 

комисията, като представя: 

1. декларация, приложение към образеца, за: 

а) удостоверяване на обстоятелствата по чл. 121д, ал. 

1, т. 4 и 5 и  

т. 7 - 10; 

б) произхода на средствата, срещу които ще бъдат 

придобити акциите или участието, както и че тези средства са 

собствени и не са получени в резултат на незаконна дейност; 

в) вида и размера на паричните му задължения с данни, 

актуални към не повече от 30 дни, предхождащи датата на 

подаване на заявлението; 

г) липсата на осъждане съобразно чл. 121д, ал. 1, т. 3 

извън Република България - за български граждани, както и за 

лица, които не са български граждани, когато в държавата по 

обичайното им местопребиваване не се издава официален документ 

за това; 

д) платените данъчни задължения за последните три 

години, когато компетентният орган в чужда държава не издава 

документ за това; 

е) разполагаемите му парични средства по банкови 

сметки с данни, актуални към не повече от 30 дни, предхождащи 

датата на подаване на заявлението; 

ж) свързаните с него лица, заедно с които ще притежава 

или ще придобие или увеличи участието си в капитала на 
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пенсионноосигурителното дружество, като се посочва име и 

адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление; 

2. свидетелство за съдимост или друг аналогичен 

документ, когато лицето не е български гражданин; 

3. удостоверение за установените и платените данъчни 

задължения за последните три години; 

4. подписано от заявителя описание на всички 

декларирани доходи през последните три години;  

5. заверени копия на документи за доказване на 

произхода на средствата в зависимост от посочения източник в 

декларацията по т. 1; 

6. годишни финансови отчети за последните три години, 

които трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от 

закона, придружени с одиторския доклад към тях, както и 

финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо 

подаването на заявлението – за заявител едноличен търговец; 

7. финансов отчет, актуален към не повече от 30 дни, 

предхождащи датата на подаване на заявлението – за заявител 

едноличен търговец; 

8. информация за прехвърлителя, броя, цената, 

основанието, срока и начина на придобиване на акциите, 

съответно на участието. 

(4) За получаване на разрешение по ал. 2 юридическото 

лице подава заявление по образец съгласно наредба на 

комисията, като представя: 

1. декларация, приложение към образеца, за: 

а) удостоверяване на обстоятелствата по чл. 121д, ал. 

1, т. 7 и 8; 

б) произхода на средствата, срещу които ще бъдат 

придобити акциите или участието, както и че тези средства са 

собствени и не са получени в резултат на незаконна дейност; 

в) платените данъчни задължения за последните три 

години, когато компетентният орган в чужда държава не издава 

документ за това; 

г) липсата на просрочени задължения по търговски 

сделки; 

д) разпределението на капитала между акционерите 

(съдружниците) на заявителя, които притежават 20 и над 20 на 

сто от него, и приложено описание (схема) на свързаността на 

заявителя с други лица по смисъла на  

§ 1, ал. 2, т. 3 от Допълнителните разпоредби, като посочва 

име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на 

управление; 
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2. удостоверение за установените и платените данъчни 

задължения за последните три години; 

3. годишни финансови отчети за последните три години, 

които трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от 

закона, придружени с одиторския доклад към тях, както и 

финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо 

подаването на заявлението – за заявителя, както и за лицата, 

които го контролират - в случаите по ал. 2, т. 1 и 2; 

4. финансов отчет, актуален към не повече от 30 дни, 

предхождащи датата на подаване на заявлението; 

5. удостоверение за търговска регистрация при 

регистрация в чужбина – за заявителя, както и за лицата, които 

го контролират - в случаите по ал. 2, т. 1 и 2, или за лицата, 

свързани с него – в случая по ал. 2, т. 3; 

6. устав или други аналогични учредителни документи на 

заявителя – при регистрация в чужбина; 

7. информация за прехвърлителя, броя, цената, 

основанието, срока и начина на придобиване на акциите, 

съответно на участието. 

(5) Заместник-председателят на комисията може да 

изисква коригирането или допълването на документите по ал. 3 и 

4, както и представянето на други документи, данни и 

информация и определя срок за представянето им. Заместник-

председателят може да поиска допълнителна информация за 

заявителя от компетентните държавни органи и от трети лица. 

(6) Заместник-председателят на комисията дава или 

отказва да даде разрешение по ал. 2 в едномесечен срок от 

получаване на заявлението, а когато са били поискани 

допълнителни документи, данни и информация - в едномесечен 

срок от получаването им.  

(7) С разрешението по ал. 2 заместник-председателят на 

комисията може да определи срок, в който да бъде извършено 

придобиването. 

(8) Заместник-председателят на комисията отказва да 

даде разрешение по ал. 2, когато: 

1. не са спазени изискванията на този кодекс или на 

актовете по прилагането му; 

2. заявителят не е представил в определените срокове 

всички необходими данни, сведения и документи или те съдържат 

непълна, противоречива или невярна информация; 

3. заявителят или лицата, които го контролират, могат 

да застрашат надеждността или финансовата  стабилност на 

пенсионноосигурителното дружество или интересите на 

осигурените лица и пенсионерите; 
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4. размерът на притежаваното имущество на заявителя, 

и/или развиваната от него дейност по своя мащаб и финансови 

резултати не съответстват на заявеното за придобиване участие, 

включително когато създават съмнение относно способността на 

това лице при необходимост да окаже капиталова подкрепа на 

дружеството, както и когато липсват достатъчно данни за 

имуществото или дейността, за да бъде направена обоснована 

преценка; 

5. средствата за придобиване на заявеното участие не 

са собствени или са с недоказан произход или са получени в 

резултат на незаконна дейност; 

6. заявителят има просрочени задължения по публични,  

частни или търговски правоотношения; 

7. заявителят, съответно лицето, което го контролира, 

е регистрирано в трета държава, където не се упражнява 

ефективен специализиран надзор по отношение на дейността му; 

8. в резултат на придобиването на акции или 

увеличаването на акционерното участие две или повече 

пенсионноосигурителни дружества ще имат съвместно господстващо 

положение по смисъла на Закона за защита на конкуренцията на 

пазара на допълнително пенсионно осигуряване. 

Последващо разрешение при наследяване 

Чл. 121з. (1) Последващо разрешение от заместник-

председателя на комисията се изисква, когато в резултат на 

наследяване настъпи някоя от хипотезите по чл. 121ж, ал. 2.  

(2) В едномесечен срок  от правоприемството 

наследниците подават едновременно заявления по образец 

съгласно наредба на комисията, към които прилагат съответно 

документите по чл. 121ж, ал. 3 или 4 и удостоверение за 

наследници или заверен препис от завещанието.  

(3) Заместник-председателят на комисията разглежда 

заявлението и приложените към него документи при съответното 

прилагане на чл. 121ж,  

ал. 5 - 8. 

(4) До издаване на разрешение по ал. 1 наследниците не 

могат да упражняват правото си на глас по акциите и те не се 

вземат предвид при определяне кворума на общото събрание на 

акционерите на пенсионноосигурителното дружество. 

(5) Ако разрешение не бъде поискано в срока по ал. 2 

или ако бъде отказано издаването му, заместник-председателят 

на комисията може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 8. 

Разрешение при увеличаване на капитала 

Чл. 121и. (1) Необходимо е предварително разрешение от 

заместник-председателя на комисията, когато даден акционер при 
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участие в увеличаването на капитала на пенсионноосигурителното 

дружество с вноски на акционерите придобива дял, с който 

достига или надхвърля праговете от 10, 20, 33, 50, 66, 75 или 

достига 100 на сто от акциите с право на глас от увеличения 

капитал. 

(2) По отношение на акционери, за които в резултат на 

увеличаване на капитала със сума, по-малка от приетата в 

решението за увеличаване на капитала, възниква някоя от 

хипотезите по чл. 121ж, ал. 2, се прилага съответно чл. 121з. 

Уведомяване при промяна в акционерното участие 

Чл. 121к. (1) Всяко лице, което възнамерява да 

прехвърли акционерното си участие в пенсионноосигурително 

дружество или да намали акционерното си участие така, че 

притежаваните от него акции спаднат под праговете от 10, 20, 

33, 50, 66, 75 или 100 на сто от капитала, уведомява 

предварително заместник-председателя на комисията за: 

1. размера на акционерното участие, което притежава 

преди прехвърлянето; 

2. размера на акционерното участие, което ще притежава 

след прехвърлянето. 

(2) „Централен депозитар” АД уведомява заместник-

председателя на комисията за името/наименованието и 

адреса/седалището на всяко лице, придобило или прехвърлило 

акции от капитала на пенсионноосигурително дружество, както и 

за съответните данни за извършената сделка, в 7-дневен срок от 

регистрирането й в депозитар. 
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Пенсионна лицензия 

Чл. 122. (1) За да извършва дейност по допълнително 

пенсионно осигуряване, акционерното дружество трябва да получи 

пенсионна лицензия от комисията. 

(2) Пенсионната лицензия дава право за извършване на 

дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване 

на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно 

осигуряване от заместник-председателя на комисията. 

Разрешението се издава за всеки фонд поотделно. 

(3) Освен дружествата по ал. 1 дейност по допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 

Република България могат да осъществяват и чуждестранни 

институции по реда на  

чл. 229г. 

Необходими документи за получаване на пенсионна лицензия 

Чл. 122а. (1) За получаване на лицензия за извършване 

на дейност по допълнително пенсионно осигуряване дружеството 

подава до комисията писмено заявление, към което прилага: 

1. протокола от учредителното събрание или съответно 

учредителния акт; 

2. устава на пенсионноосигурителното дружество; 

3. решението на надзорния съвет за избор на 

управителен съвет и решението на съответния управителен орган 

за начина, по който ще се представлява дружеството, и за 

лицата, които ще го представляват; 

4. биографична справка за всеки от членовете на 

надзорния и управителния съвет (съвета на директорите) и за 

прокуриста с подробни писмени данни за тяхната квалификация и 

опит по образец, определен с наредбата по т. 12; 

5. правилници за работата на надзорния и управителния 

съвет (съвета на директорите); 

6. описание на управленската и организационната 

структура, включващо дейността на отделните организационни 

единици и разпределението на отговорностите между 

изпълнителните директори (прокуриста); 

7. документ, издаден от банка, която извършва банкова 

дейност на територията на Република България, удостоверяващ 

направените парични вноски за записаните акции; 

8. бизнес план за дейността на пенсионноосигурителното 

дружество за тригодишен период, съдържащ информация, 

определена с наредбата по  

т. 12 и вътрешна програма на дружеството за мерките срещу 
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изпирането на пари, която да е адекватна на характера и обема 

на дейността, която ще извършва; 

9. документи, включително декларации, определени в 

наредбата по т. 12, удостоверяващи, че са спазени изискванията 

на чл. 121б, чл. 121в, ал. 3, чл. 121д и чл. 121ж, ал. 1; 

10. списък на учредителите и акционерите с техните 

идентификационни данни, определени с наредбата по т. 12, 

размера на акционерното им участие, както и информация за 

наличие между тях на свързани лица; 

11. документите, декларациите и информацията по чл. 

121ж, ал. 3 и 4 за акционерите, които притежават 10 и над 10 

на сто от акциите на пенсионноосигурителното дружество; 

12. други документи и данни, определени с наредба на 

комисията. 

(2) При всяка промяна на документите или 

обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3 и т. 5-10 

пенсионноосигурителното дружество, акционерите, членовете на 

управителните органи, контролните органи и техните 

представители, съответно прокуристите, уведомяват заместник-

председателя на комисията в 14-дневен срок от вписването, от 

вземането на решението или от узнаването при условия, по ред и 

начин, определени в наредбата по ал. 1, т. 12. 

(3) На всеки три години пенсионноосигурителното 

дружество преразглежда приетия бизнес план за дейността на 

дружеството. Актуализираният бизнес план се представя на 

заместник-председателя на комисията в 14-дневен срок от 

приемане на измененията и допълненията.  

Издаване и отказ за издаване на пенсионна лицензия 

Чл. 122б. (1) В двумесечен срок от получаване на 

документите по  

чл. 122а заместник-председателят на комисията внася в 

комисията предложение за издаване или за отказ за издаване на 

пенсионна лицензия. 

(2) Комисията може да изисква коригирането или 

допълването на документите по чл. 122а, както и представянето 

на други документи, данни и информация и да определя срок за 

представянето им. Комисията може да поиска допълнителна 

информация за заявителя от компетентните държавни органи и от 

трети лица. 

(3) Ако искането по ал. 2 не бъде прието на посочения 

от заявителя адрес за кореспонденция, определеният срок тече 

от поставянето на искането на специално определено за целта 

място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се 

удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, 

определени със заповед на председателя на комисията.  
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(4) В случаите по ал. 2 започналите да текат срокове 

по ал. 1 и 5 се спират до отстраняване на нередовностите и/или 

до представяне на допълнителната информация. 

(5) Комисията се произнася с мотивирано решение в 

едномесечен срок от внасяне на предложението по ал. 1, с което 

издава или отказва да издаде пенсионна лицензия. 

(6) Комисията уведомява писмено заявителя за решението 

в  

7-дневен срок от издаването му. 

(7) Издадената пенсионна лицензия е безсрочна. 

(8) В случай на отказ заявителят може да направи ново 

искане за получаване на пенсионна лицензия не по-рано от 6 

месеца от датата на отказа. 

Основания за отказ 

Чл. 122в. Комисията отказва издаването на пенсионна 

лицензия, когато: 

1. заявителят не е представил в определените срокове 

всички необходими документи, данни и информация по чл. 122а 

или представените документи съдържат непълна, противоречива 

или невярна информация; 

2. заявителят не отговаря на изискванията на този 

кодекс; 

3. член на управителен и контролен орган или 

прокуристът, по преценка на комисията, не притежава подходящ 

професионален опит, необходим за ефективното му участие в 

управлението на заявителя или с дейността си може да навреди 

на сигурността на дружеството; 

4. уставът на заявителя съдържа разпоредби, които 

застрашават сигурността на активите на пенсионноосигурителното 

дружество; 

5. по преценка на комисията съществува опасност 

заявителят да бъде засегнат от рисковете, произтичащи от 

дейността на неговите акционери извън допълнителното пенсионно 

осигуряване; 

6. свързаността между заявителя и други лица, по 

преценка на комисията, може да възпрепятства упражняването на 

ефективен надзор върху него, включително поради прилагането на 

нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ 

дейността на свързаните лица; 

7. акционерите или лицата, които контролират 

заявителя, могат да застрашат надеждността или финансовата му 

стабилност или интересите на осигурените лица и пенсионерите; 
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8. размерът на притежаваното имущество на лицата, 

записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от 

тях дейност по своя мащаб и финансови резултати създават 

съмнение относно надеждността и пригодността им при 

необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя; 

9. липсва организационна, информационна или кадрова 

обезпеченост за осъществяване на дейността по допълнително 

пенсионно осигуряване. 

Вписване в търговския регистър 

Чл. 122г. (1) Агенцията по вписванията вписва в 

търговския регистър дружеството с предмет на дейност 

допълнително пенсионно осигуряване след предоставяне на 

издадената от комисията пенсионна лицензия. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

уведоми комисията за вписването в 7-дневен срок от 

извършването му.  

Регистър на пенсионните лицензии 

Чл. 122д. Комисията води публичен регистър на 

лицензираните пенсионноосигурителни дружества, на 

управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно 

осигуряване и на професионалните схеми. 

Отнемане на лицензия 

Чл. 122е. (1) Издадената пенсионна лицензия се отнема 

от комисията по предложение на заместник-председателя на 

комисията, когато пенсионноосигурителното дружество: 

1. не започне да извършва дейността, за която е 

лицензирано, в  

6-месечен срок от получаване на лицензията; 

2. осъществява и друга търговска дейност освен 

дейността по допълнително пенсионно осигуряване; 

3. се преобразува чрез разделяне, вливане във или 

сливане с друго пенсионноосигурително дружество; 

4. се прекратява по решение на общото събрание на 

акционерите; 

5. е неплатежоспособно; 

6. е с отнети разрешения за управление на всички 

учредени от него фондове за допълнително пенсионно 

осигуряване; 

7. е представило документи, данни или информация с 

невярно съдържание, които са послужили като основание за 

издаване на лицензията. 
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(2) Извън случаите по ал. 1 заместник-председателят на 

комисията може да направи предложение за отнемане на 

издадената пенсионна лицензия, когато: 

1. са нарушени изискванията на чл. 121в, 121д или 121ж 

или пенсионноосигурителното дружество престане да отговаря на 

условията, при които е била издадена лицензията;  

2. пенсионноосигурителното дружество или негов 

акционер възпрепятства упражняването на надзора и/или не 

изпълнява наложените му принудителни административни мерки; 

3. пенсионноосигурителното дружество не изпълнява 

задълженията си към осигурените лица или пенсионерите в 

управляваните от него фондове; 

4. пенсионноосигурителното дружество, включително чрез 

осигурителните си посредници, системно нарушава принципа за 

свободен избор на фонд за допълнително пенсионно осигуряване 

или представя неистински или подправен документ в процедурите 

по първоначален избор на фонд за допълнително пенсионно 

осигуряване и при промяна на участие, съответно прехвърляне на 

средства; 

5. пенсионноосигурителното дружество сключва сделки, 

които засягат финансовата стабилност на управляваните фондове 

за допълнително пенсионно осигуряване, с което застрашава 

интересите на осигурените лица и пенсионерите; 

6. пенсионноосигурителното дружество и/или лицата по 

чл. 121д са извършили и/или допуснали извършването на системни 

нарушения на разпоредбите на този кодекс и актовете по 

прилагането му. 

(3) Комисията се произнася с мотивирано решение в 

едномесечен срок от внасянето на предложението за отнемане на 

лицензията. 
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Задължения на пенсионноосигурителното дружество след отнемане 

на пенсионната лицензия 

Чл. 122ж. (1) След отнемане на пенсионната лицензия 

пенсионноосигурителното дружество не може да сключва нови 

договори и да предлага нови условия за допълнително пенсионно 

осигуряване, както и да изменя условията, включително срока и 

размера на вноските и сумите за изплащане по сключени 

договори. 

(2) Отнемането на лицензията не освобождава 

пенсионноосигурителното дружество от задълженията му по 

сключени договори. 

Задължение на комисията при отнемане на пенсионната лицензия 

Чл. 122з. Комисията изпраща съобщение за отнемане на 

пенсионната лицензия до Агенцията по вписванията и го 

публикува най-малко в два централни всекидневника.  

Отговорен актюер 

Чл. 122и. (1) Актюерското обслужване на 

пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него 

фондове за допълнително пенсионно осигуряване се извършва от 

отговорен актюер. Отговорен актюер е физическо лице с призната 

от комисията правоспособност, което организира, ръководи и 

отговаря за актюерското обслужване на дружеството и 

управляваните от него фондове. 

(2) Отговорният актюер трябва да: 

1. не е осъждан за умишлено престъпление от общ 

характер; 

2. не е бил през последните 3 години преди 

определената от съда начална дата на неплатежоспособността 

член на управителен или контролен орган или неограничено 

отговорен съдружник в дружество, за което е открито 

производство по несъстоятелност, или в прекратено поради 

несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени 

кредитори; 

3. не е обявяван в несъстоятелност и да не се намира в 

производство по несъстоятелност; 

4. не е лишен от право да заема материалноотговорна 

длъжност; 

5. има висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен "магистър" и с покрит хорариум по висша 

математика съгласно изисквания, определени с наредба на 

комисията; 

6. има поне тригодишен опит като актюер в национални 

осигурителни институции, актюер на застраховател, 
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презастраховател, здравноосигурително дружество, 

пенсионноосигурително дружество, в органи, осъществяващи 

надзор върху дейността на тези лица, или като хабилитиран 

преподавател по застраховане или актюерство; 

7. е с призната правоспособност на отговорен актюер от 

комисията след успешно полагане на изпит, включващ преценка на 

знанията в областта на пенсионното осигуряване. 

(3) Условията и редът за признаването на 

правоспособността и за провеждане на изпита по ал. 2, т. 7, 

както и за признаване на правоспособност, придобита извън 

Република България, се определят с наредба на комисията. За 

целите на този кодекс се признава правоспособността на 

отговорния актюер, призната по реда на Кодекса за 

застраховането или по Закона за здравното осигуряване, когато 

положеният изпит за правоспособност включва преценка на 

знанията в областта на пенсионното осигуряване. 

(4) Комисията отнема правоспособността на отговорен 

актюер по предложение на заместник-председателя на комисията, 

ако се установи, че лицето: 

1. е престанало да отговаря на изискванията на ал. 2, 

т. 1 - 4; 

2. при извършване на дейност по актюерско обслужване 

на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него 

фондове за допълнително пенсионно осигуряване e извършило 

груби или системни нарушения на този кодекс, на подзаконовите 

актове по прилагането му или на правилниците за организацията 

и дейността на управляваните от съответното 

пенсионноосигурително дружество фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване; 

3. е представило неверни данни или документи с невярно 

съдържание, въз основа на които е била призната 

правоспособността му. 

(5) В случаите на отнемане на правоспособност по ал. 4 

лицето може да иска признаване на правоспособност на отговорен 

актюер не по-рано от три години от влизането в сила на 

решението. С отнемане на правоспособността на някое от 

основанията по ал. 4 се смята за отнета и правоспособността на 

лицето като отговорен актюер, призната по реда на Кодекса за 

застраховането или на Закона за здравното осигуряване. 
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Допълнителни изисквания към отговорния актюер на 

пенсионноосигурителното дружество 

Чл. 122к. (1) Отговорният актюер на 

пенсионноосигурителното дружество трябва: 

1. да не е член на управителния или контролен орган на 

дружеството и да не е съпруг или роднина до четвърта степен 

включително по права или по съребрена линия или по сватовство 

с член на управителния или контролния орган на 

пенсионноосигурителното дружество и не се намира във 

фактическо съпружеско съжителство с такъв член; 

2. да не е член на управителен или контролен орган на 

друго дружество със същия предмет на дейност; 

3. да не е съдружник или акционер, член на управителен 

или контролен орган на инвестиционен посредник, с който 

пенсионноосигурителното дружество има договорни отношения, или 

на свързано с него лице, на банката попечител или на свързано 

с нея лице; 

4. да не е страна по  търговски сделки с 

пенсионноосигурителното дружество, включително и когато то 

действа от името и за сметка на управляваните от него фондове 

за допълнително пенсионно осигуряване, освен в качеството му 

на негов отговорен актюер, акционер или на осигурено в 

управляваните от него фондове лице; 

(2) Отговорният актюер се избира от общото събрание на 

акционерите на пенсионноосигурителното дружество, пред което 

предварително удостоверява с декларация, че отговаря на 

условията на ал. 1. Пенсионноосигурителното дружество 

уведомява заместник-председателя на комисията за взетото 

решение за избор на отговорен актюер в срок 7 дни от датата на 

вземане на решението, като представя и заверено копие на 

декларацията. 

(3) Отговорният актюер уведомява 

пенсионноосигурителното дружество за промяна в обстоятелствата 

по ал. 1 в 7-дневен срок от узнаване на промяната. 

(4) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 или при 

отнемане на правоспособност на отговорен актюер по чл. 122и, 

ал. 4 общото събрание на акционерите на 

пенсионноосигурителното дружество е длъжно да освободи 

отговорния актюер и да избере нов в срок три месеца от 

узнаване на обстоятелствата. 



 

 

 

29 

Актюерско обслужване 

Чл. 123. (1) Отговорният актюер: 

1. разработва биометричните таблици по чл. 169, ал. 1, 

т. 2 и чл. 246, ал. 1, т. 3 и актюерските разчети за 

предлаганите пенсионни схеми, които се утвърждават от 

управителния орган на пенсионноосигурителното дружество; 

2. отговаря за коректното прилагане на актюерските 

методи в дейността на пенсионноосигурителното дружество; 

3. отговаря за вярното и точното определяне на размера 

на пенсионните и техническите резерви  и всички задължения към 

осигурените лица, пенсионерите или техните наследници; 

4. до 31 март всяка година изготвя и представя на 

управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и на 

заместник-председателя на комисията актюерски доклад за 

предходната година. 

(2) Заместник-председателят на комисията определя 

формата и задължителното съдържание на годишния актюерски 

доклад по ал. 1, т. 4. 

(3) При изпълнение на задълженията си отговорният 

актюер има достъп до цялата необходима информация, а 

управителните органи и служителите на пенсионноосигурителното 

дружество са длъжни да му оказват съдействие. 

Банка попечител 

Чл. 123а. (1) Всички парични средства на фонд за 

допълнително пенсионно осигуряване, документите, 

удостоверяващи собствеността върху неговите активи, както и 

всички документи, нареждания и указания, постъпили от  

съответното пенсионноосигурително дружество, се съхраняват в 

една банка-попечител на базата на сключен договор за 

попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество, 

управляващо фонда, и банката-попечител.  

(2) Банка-попечител на фонд за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по смисъла на този кодекс 

може да бъде банка:  

1. която е местна банка или чуждестранна банка, 

получила разрешение да извършва банкова дейност на територията 

на страната чрез клон; 

2. която притежава лиценз, включващ дейност като 

депозитарна или попечителска институция; 

3. чиито лиценз, дейност, сделки или операции не са 

ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи 
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невъзможно пълноценното изпълнение на предвидените в този 

кодекс или в договора задължения; 

4. по отношение на която през последните 12 месеца не 

са налагани мерки по чл. 103, ал. 2, т. 14, 19 или 20 от 

Закона за кредитните институции; 

5. която притежава капиталова, кадрова и информационна 

обезпеченост за ефективно изпълнение на попечителските си 

функции и задължения съгласно изискванията на този кодекс и на 

актовете по прилагането му. 

(3) Банка попечител на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми, може да бъде 

банка: 

1. по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции;  

2. притежаваща лиценз, който включва дейност като 

депозитарна или попечителска институция; 

3. чиито лиценз, дейност, сделки или операции не са 

ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи 

невъзможно пълноценното изпълнение на предвидените в този 

кодекс или в договора задължения; 

4. която притежава капиталова, кадрова и информационна 

обезпеченост за ефективно изпълнение на попечителските си 

функции и задължения съгласно изискванията на този кодекс и на 

актовете по прилагането му. 

(4) Банката попечител: 

1. съхранява и отчита по клиентски сметки и регистрите 

в специализираните депозитарни институции в страната 

безналичните ценни книжа, които са собственост на фонда за 

допълнително пенсионно осигуряване; 

2. отчита и съхранява по клиентски сметки и регистрите 

в банки или в специализирани депозитарни институции в чужбина 

чуждестранните ценни книжа, които са собственост на фонда за 

допълнително пенсионно осигуряване; 

3. съхранява всички документи, удостоверяващи 

собствеността върху инвестиционните имоти и наличните ценни 

книжа на фонда за допълнително пенсионно осигуряване; 

4. води и поддържа счетоводни записи и регистър за 

всички активи поотделно на всеки фонд за допълнително 

пенсионно осигуряване отделно от собствените си активи и от 

активите, привлечени от други клиенти; 

5. съхранява всички платежни документи, удостоверяващи 

постъпването и инвестирането на паричните средства на фонда за 

допълнително пенсионно осигуряване; 
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6. съхранява всички документи и указания, постъпили от 

съответното пенсионноосигурително дружество във връзка с 

инвестирането на средствата и съхраняването на активите на 

фонда за допълнително пенсионно осигуряване. 

(5) Банката попечител на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми 

осъществява функциите по ал. 4 съответно и за всеки обособен 

във фонда инвестиционен портфейл и за техническите резерви. 

Банката попечител води и поддържа счетоводни записи и регистър 

поотделно за всички активи, обособени в инвестиционен портфейл 

във фонда, съответно в техническите резерви, отделно от 

активите, обособени в другите портфейли в същия фонд. 

(6) Не се допуска банката попечител да прехвърля или 

заменя активи между водените от нея сметки и регистри за 

отделните инвестиционни портфейли, съответно на техническите 

резерви, обособени във фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, освен в случаите, предвидени в този 

кодекс и актовете по прилагането му. 

(7) Всички парични средства на фонда за допълнително 

пенсионно осигуряване постъпват в банката попечител.  

(8) Банката попечител извършва операции с паричните 

средства, с наличните и безналичните ценни книжа на фонда само 

при наличието на писмено нареждане на упълномощените от 

пенсионноосигурителното дружество лица съгласно договора. В 

нареждането задължително се посочва инвестиционният портфейл, 

съответно техническите резерви, за които то се отнася. 

(9) Банката попечител не изпълнява нареждане по ал. 8 

за инвестиране в активи, различни от регламентираните в този 

кодекс. 

(10) Банката попечител изпраща на заместник-

председателя на комисията в края на всеки работен ден 

информация за: 

1. постъпилите парични средства, сключените сделки и 

активите на фонд за допълнително  задължително пенсионно 

осигуряване; 

2. постъпилите парични средства по разплащателните 

сметки на инвестиционните портфейли, съответно на техническите 

резерви, обособени във фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми, за сключените 

сделки, както и за активите, обособени във всеки портфейл и за 

резерва. 

(11) Банката попечител при изпълнение на правомощията 

си уведомява незабавно заместник-председателя на комисията за 
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всяко констатирано нарушение на този кодекс от страна на 

пенсионноосигурителното дружество, както и за всяко негово 

действие или нареждане, което по преценка на банката може да 

застраши интересите на осигурените лица. 

Договор за попечителски услуги 

Чл. 123б. (1) Договорът между банката попечител и 

пенсионноосигурителното дружество се представя на заместник-

председателя на комисията в 3-дневен срок от датата на 

сключването му и задължително съдържа: 

1. правата и задълженията на банката попечител и на 

пенсионноосигурителното дружество; 

2. реда и начина за изпълнение на задълженията по т. 

1; 

3. отговорността на банката-попечител, включително в 

случаите на възлагане от страна на банката попечител на 

подизпълнители на функции по този договор; 

4. възнагражденията, изплащани от 

пенсионноосигурителното дружество на банката попечител; 

5. реда и начина за обмен на информация между банката 

попечител и пенсионноосигурителното дружество; 

6. реда и начина за прекратяване на договора. 

(2) Банка, включена в списъка по ал. 12, както и банка 

по чл. 123а, ал. 3, не може да сключи договор за попечителски 

услуги с пенсионноосигурително дружество, ако: 

1. е негов акционер или свързано с него лице; 

2. е негов заемодател или кредитор. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество може да сключи 

договор за попечителски услуги само с една банка-попечител за 

всеки от управляваните от него фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване. Банката попечител може да сключи 

договор за попечителски услуги с повече от едно 

пенсионноосигурително дружество. 

(4) Възнагражденията, изплащани на банката попечител 

по договора за попечителски услуги, са за сметка на 

пенсионноосигурителното дружество. 

(5) Договорът между пенсионноосигурителното дружество 

и банката-попечител може да бъде прекратен от всяка от 

страните с едномесечно писмено предизвестие, като 

пенсионноосигурителното дружество уведомява заместник-

председателя на комисията в 3-дневен срок от отправянето или 

получаването на предизвестието. Този срок не се отнася за 

случаите на задължително предписание от страна на заместник-

председателя на комисията за смяна на банката попечител. 
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(6) В случай на прекратяване на договора за 

попечителски услуги банката попечител: 

1. превежда всички парични средства по сметка на фонд 

за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съответно 

по сметка на инвестиционен портфейл във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване или във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, в 

новата банка попечител съгласно дадените от 

пенсионноосигурителното дружество инструкции; 

2. изпълнява нареждането на пенсионноосигурителното 

дружество за трансфериране на държаните от нея безналични 

ценни книжа по регистъра на фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване, съответно по регистъра на инвестиционен 

портфейл във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване или във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми, от сметката му при нея по 

сметка в новата банка попечител, при която се регистрират; 

3. предава по опис на пенсионноосигурителното 

дружество всички налични ценни книжа, документи за собственост 

и другите документи, свързани с изпълнението на договора за 

попечителски услуги. 

(7) Банката попечител извършва действията по ал. 6 в 

срок, договорен с пенсионноосигурителното дружество, но не по-

дълъг от 30 дни от датата на подписването на договора за 

попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество и 

новата банка попечител. Пенсионноосигурителното дружество 

предава незабавно за съхранение в новата банка попечител 

документите по ал. 6, т. 3. 

(8) Процедурите по замяната на една банка попечител с 

друга банка попечител се извършват по начин, гарантиращ 

изпълнението на задълженията за съхраняването на активите на 

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване без 

прекъсване. 

(9) Българската народна банка чрез управление "Банков 

надзор" уведомява своевременно комисията за всяка наложена 

мярка или санкция, която ограничава лицензията, сделките или 

операциите на банката попечител до степен, която ще затрудни 

или ще направи невъзможно пълноценното изпълнение на 

предвидените в този кодекс или в договора задължения. 

(10) Ако банката попечител бъде обявена в 

несъстоятелност, съхраняваните в нея активи на фонда за 

допълнително пенсионно осигуряване по силата на този кодекс, с 

изключение на влоговете в банките по смисъла на § 1, т. 1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на 

влоговете в банките, не се включват в масата на 

несъстоятелността. 
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(11) За прилагането на чл. 123а и на този член се 

издава наредба на Българската народна банка след съгласуване с 

комисията. 

(12) Българската народна банка съгласувано с комисията 

утвърждава списъци на банките, които могат да бъдат попечители 

на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и 

на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. 

(13) Заместник-председателят на комисията уведомява 

Българската народна банка за всеки сключен или прекратен 

договор за попечителски услуги в тридневен срок от получаване 

на уведомлението по ал. 1, съответно по ал. 5. 

Договор с инвестиционен посредник и с лица, имащи право да 

извършват инвестиционни консултации относно  финансови 

инструменти 

Чл. 123в. (1) Инвестиционните посредници, с които 

пенсионноосигурителното дружество сключва договори по чл. 27, 

ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти за 

извършване на сделки, свързани с инвестиране на средствата на 

фонд за допълнително пенсионно осигуряване във финансови 

инструменти, се одобряват с решение на управителния орган на 

дружеството. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество не може да 

сключи договор по ал. 1, ако е свързано лице с инвестиционния 

посредник, както и ако той е едно и също или свързано лице с 

банка попечител, с която дружеството има договорни отношения. 

Тези обстоятелства се удостоверяват от инвестиционния 

посредник с декларация, приложена към договора. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество задължително 

сключва договор за инвестиционни консултации относно финансови 

инструменти с лице, което отговаря на изискванията на чл. 12 

от Закона за пазарите на финансови инструменти или чл. 202 от 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

(4) Инвестиционният консултант, сключил договор по ал. 

3 с пенсионноосигурително дружество, не може да бъде: 

1. член на управителен или контролен орган или 

прокурист на пенсионноосигурителното дружество, или свързано с 

тях лице; 

2. брокер по договор с инвестиционен посредник; 

3. инвестиционен консултант по договор с инвестиционен 

посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество или 

с друго пенсионноосигурително дружество. 

(5) Лицето по ал. 3, сключило договор с 

пенсионноосигурителното дружество за предоставяне на 

инвестиционни консултации, не може да бъде свързано лице с 

инвестиционния посредник по ал. 1. 
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(6) Членовете на управителен или контролен орган и 

инвестиционният консултант на управляващо дружество, сключил 

договор по ал. 3 с пенсионноосигурително дружество, не трябва 

да са членове на управителен или контролен орган или 

прокуристи на пенсионноосигурителното дружество или свързано с 

тях лице. 

(7) Инвестиционният консултант, съответно лицето по 

чл. 202 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с 

които пенсионноосигурителното дружество има сключен договор за 

предоставяне на инвестиционни консултации, мотивират писмено 

инвестиционните си предложения, свързани с управлението на 

средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. 

(8) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

уведоми заместник-председателя на комисията за всеки договор 

по ал. 3 в 7-дневен срок от сключването, изменението или  

прекратяването му.  
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Договор с осигурителен посредник 

Чл. 123г. (1) Пенсионноосигурителното дружество може 

да сключва договори с осигурителни посредници. 

(2) Осигурителните посредници имат право, от името и 

за сметка на пенсионноосигурителното дружество, да сключват 

осигурителни договори, да посредничат при сключването на 

такива договори и да приемат заявления за допълнително 

пенсионно осигуряване и заявления за промяна на участие и за 

прехвърляне средства в друг съответен фонд за допълнително 

пенсионно осигуряване. 

(3) Осигурителните посредници не могат да събират 

осигурителни вноски и да извършват плащания на осигурени лица, 

пенсионери и други правоимащи лица.  

(4) Осигурителни посредници могат да бъдат само 

физически или юридически лица, които са вписани във водения от 

комисията регистър по  

чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов 

надзор.   

(5) Осигурителните посредници - физически лица, 

лицата, упълномощени от  осигурителни посредници – юридически 

лица, както и лицата, които управляват и представляват 

осигурителните посредници - юридически лица, трябва: 

1. да имат придобито средно образование;  

2. да не са осъждани за престъпления по 

непредпазливост против стопанството или за умишлени 

престъпления от общ характер; 

3. да не са лишени от право: 

а) да заемат материалноотговорна  длъжност; 

б) да упражняват определена професия или дейност в 

областта на финансите, застраховането, осигуряването и др. 

подобни професии и дейности; 

в) да заемат длъжност в областите по буква „б”;  

4. да са преминали успешно курс на обучение по 

допълнително пенсионно осигуряване и са получили документ 

съгласно ал. 14. 

(6) Осигурителните посредници – физически лица, не 

могат да упълномощават други лица за дейността по ал. 2.  

(7) Работодателят не може да бъде осигурителен 

посредник на пенсионноосигурително дружество по отношение на 

своите работници и служители. 

(8) Осигурителният посредник, както и лицата, 

упълномощени от осигурителни посредници - юридически лица, не 

могат да работят за повече от едно пенсионноосигурително 

дружество. 
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(9) При осъществяване на дейността си осигурителните 

посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от 

осигурителни посредници – юридически лица, трябва: 

1. да спазват принципа за свобода на избор на фонд; 

2. добросъвестно да разясняват правата и задълженията 

по осигурителния договор; 

3. да предоставят вярна и точна информация за 

съответното пенсионноосигурително дружество, за управляваните 

от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и 

инвестиционни портфейли във фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, както и да не дават обещания или да 

правят предположения относно бъдещата доходност от инвестиране 

на средствата на съответния фонд; 

4. да пазят търговската тайна и търговския престиж на 

пенсионноосигурителните дружества. 

(10) Забранява се на осигурителните посредници да 

предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е 

форма специални привилегии, подаръци, услуги и/или други 

облаги, за да убедят лицата да се осигуряват в определен фонд 

за допълнително пенсионно осигуряване или да продължат 

участието си в него. 

(11) Забраната по ал. 10 се прилага и по отношение на 

осигурители, на други осигурители, на синдикални, 

работодателски или на други обществени организации, които 

могат да въздействат на други лица да се осигуряват в 

определен фонд за допълнително пенсионно осигуряване. 

(12) При всяка промяна във фактите и обстоятелствата 

по ал. 5, т. 2  

и 3, както и при констатиране на нарушение по ал. 3, 4 и 6-11, 

пенсионноосигурителното дружество уведомява комисията в 14-

дневен срок от узнаването на съответния факт, обстоятелство 

или нарушение и предприема незабавни действия за прекратяване 

на договорите със съответните осигурителни посредници.  

(13) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да 

осигурят обучение на лицата, с които ще сключат договор за 

дейностите по ал. 2, както и на лицата, които осигурителните 

посредници – юридически лица, възнамеряват да упълномощят. В 

обучението се включва и допълнителен специализиран курс за 

лицата, които ще сключват или ще посредничат при сключването 

на осигурителни договори с избор на инвестиционен портфейл във 

фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.  

(14) След приключване на обучението по ал. 13 се 

провежда изпит и се издава документ на успешно издържалите го 

лица. В случаите, когато лицата са преминали и допълнителен 

специализиран курс, това обстоятелство се отбелязва изрично в 

издадения документ.  
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(15) Пенсионноосигурително дружество може да сключи 

договори за дейностите по ал. 2 само с лица, които са 

преминали курса на обучение и са получили документ за успешно 

издържан изпит.  

(16) Осигурителен посредник – юридическо лице, може да 

упълномощи за дейностите по ал. 2 само лице, преминало курса 

на обучение и получило документ за успешно издържан изпит.  

(17) Пенсионноосигурителното дружество уведомява 

комисията за сключването или прекратяването на всеки договор с 

осигурителен посредник, както и за упълномощаването на 

физическо лице от осигурителен посредник - юридическо лице, в 

14-дневен срок от сключването на договора, от упълномощаването 

или от прекратяването на договора или упълномощаването. 

Комисията вписва обстоятелствата за лицата по изречение първо 

в регистъра по ал. 4. 

(18) След включване в регистъра по ал. 4 

пенсионноосигурителното дружество снабдява всеки осигурителен 

посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни 

посредници - юридически лица, с документ, който ги легитимира 

при упражняване на дейността им. Образецът на документа се 

утвърждава от заместник-председателя на комисията и съдържа 

най-малко следните данни за: 

1. пенсионноосигурителното дружество, с което лицето е 

сключило договор и управляваните от него фондове за 

допълнително пенсионно осигуряване, за които може да 

осъществява дейностите по ал. 2;  

2. името и адреса, на който осъществява дейността - за 

физическо лице, съответно фирмата, седалището и адреса на 

управление – за осигурителния посредник - юридическо лице; 

3. населеното място, където се извършва дейността, в 

случаите, когато това е определено в договора; 

4. имената на лицата, оправомощени да управляват и 

представляват осигурителния посредник - юридическо лице; 

5. регистъра, в който осигурителният посредник и 

упълномощените лица са вписани, и начините, по които 

вписването може да се удостовери. 
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Приходи на дружеството 

Чл. 123д. (1) Приходите на пенсионноосигурителните 

дружества се формират от: 

1. такси и удръжки, определени в този кодекс; 

2. възстановените средства по реда на чл. 213б, ал. 5, 

т. 1; 

3. управлението на собствените активи. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество може да 

разпределя печалба между акционерите си от управлението на 

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на 

собствените си активи по реда на Търговския закон и на този 

кодекс. 

Вътрешен контрол 

Чл. 123е. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

създава специализирана служба за вътрешен контрол, която 

функционира отделно и независимо от другите отдели и дейности, 

като осъществява постоянен контрол за: 

1. спазването на този кодекс и на актовете по 

прилагането му от страна на лицата, на които е възложено 

управлението на дружеството и от всички други лица, които 

работят по договор за него; 

2. точността, пълнотата и навременността на 

изготвяните счетоводни и други документи и финансови отчети;  

3. ефективността и съответствието с нормативната 

уредба на приетите от дружеството вътрешни правила и 

документи, съхраняването и обработката на информацията, 

счетоводната отчетност и др. 

(2) Ръководителят на службата за вътрешен контрол се 

избира и освобождава от общото събрание на акционерите на 

дружеството. 

(3) За ръководител на специализираната служба за 

вътрешен контрол се избира лице, което: 

1. има висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация 

в областта на икономиката или правото, и 

2. има поне тригодишен професионален опит в 

пенсионноосигурително дружество, банка, инвестиционен 

посредник, управляващо дружество, застраховател, 

презастраховател, здравноосигурително дружество или държавна 

институция, която осъществява дейност в сферата на икономиката 

и финансите или надзора върху тях, при положение че 

задълженията му са били свързани с основната дейност на тези 
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лица или с осъществяване на вътрешен контрол върху дейността 

им.  

(4) Ръководителят и служителите на специализираната 

служба за вътрешен контрол се назначават на трудов договор и 

не могат да имат правомощия и отговорности за дейностите и 

обектите, които проверяват, както и не могат да съвместяват 

други длъжности в пенсионноосигурителното дружество. 

(5) Общото събрание на акционерите приема правила за 

организацията и дейността на службата за вътрешен контрол, с 

които се определят структурата, организацията, правата и 

задълженията, редът за извършване на контролните дейности, 

тяхното документиране, докладването на резултатите и 

взаимоотношенията на службата за вътрешен контрол с другите 

органи и лица, работещи за пенсионноосигурителното дружество. 

(6) Правилата по ал. 5 трябва да осигуряват: 

1. разделение на задълженията в 

пенсионноосигурителното дружество във всички случаи, при които 

може да възникне конфликт на интереси при изпълнение на 

функциите по вътрешен контрол; 

2. независимост и инициатива на ръководителя на 

специализираната служба за вътрешен контрол при планиране и 

възлагане на проверки; 

3. преки взаимоотношения на ръководителя на 

специализираната служба за вътрешен контрол с органите за 

управление и контрол на пенсионноосигурителното дружество; 

4. право на ръководителя на специализираната служба за 

вътрешен контрол за подбор на служителите на службата в 

съответствие с изискванията за квалификация. 

(7) Управителният орган на дружеството приема годишен 

план за дейността на специализираната служба за вътрешен 

контрол. 

(8) При осъществяване на своята дейност: 

1. ръководителят на специализираната служба за 

вътрешен контрол има право да изисква и да събира сведения, 

справки и други документи във връзка с изпълнението на своите 

функции, както и на неограничен достъп до: 

а) служебните помещения на пенсионноосигурителното 

дружество; 

б) решенията на управителните органи и другите 

длъжностни лица; 

в) индивидуалните партиди и досиетата на осигурените 

лица; 

г) отчетността и информационните системи; 
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2. служителите на специализираната служба за вътрешен 

контрол имат правата по т. 1 в рамките на възложената им 

проверка. 

(9) Ръководството и служителите на 

пенсионноосигурителното дружество са длъжни да съдействат на 

ръководителя и служителите на специализираната служба за 

вътрешен контрол при осъществяване на тяхната дейност. 

(10) Ръководителят на специализираната служба за 

вътрешен контрол информира незабавно управителните органи за 

установените от него нарушения в дейността на 

пенсионноосигурителното дружество. 

(11) Ръководителят на специализираната служба за 

вътрешен контрол изготвя и представя на общото събрание на 

акционерите и на управителния орган на пенсионноосигурителното 

дружество годишен отчет за дейността на службата. 

Информационна система 

Чл. 123ж. За дейността си по допълнително пенсионно 

осигуряване дружеството е длъжно да изгради и поддържа 

информационна система, която трябва да отговаря на изисквания, 

определени с наредба на комисията. 

Предоставяне на информация и опазване на осигурителната тайна 

Чл. 123з. (1) При осъществяване на дейността си 

пенсионноосигурителното дружество e длъжно да предоставя на 

комисията, заместник-председателя на комисията и третите лица 

отчети, уведомления и информация, които не съдържат 

подвеждащи, непълни или неточни данни. 

(2) В съответствие с устава си и с правилника на 

съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване 

пенсионноосигурителното дружество е длъжно: 

1. да запознава осигурените лица и осигурителите с 

правилника на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и с 

всички негови изменения и допълнения; 

2. да изпраща безплатно на осигурените лица на хартиен 

носител или на посочен от тях електронен адрес до 31 май всяка 

година извлечение от индивидуалните им партиди за предходната 

календарна година по образец, утвърден от заместник-

председателя на комисията;  

3. извън случая по т. 2 да осигури възможност на всяко 

осигурено във фонда лице при поискване да получи информация за 

своята индивидуална партида. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, освен информацията по ал. 2 предоставя на 
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осигурените в този фонд лица, както и на други с права по 

професионалната схема и: 

1. информация за: 

а) всяка промяна в схемата, произтичаща от изменения и 

допълнения в нормативната уредба или в правилника за 

организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми  – в едномесечен 

срок от влизане в сила на промяната; 

б) размера на натрупаните средства, видовете плащания 

и начините за тяхното получаване - при придобиване право на 

съответния вид пенсия; 

2. при поискване: 

а) годишния финансов отчет и годишния доклад по чл. 

252, ал. 2 за схемата, по която са осигурени; 

б) информация относно инвестиционната политика на 

фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми и относно структурата на инвестиционния 

портфейл; 

в) информация за реда и начина на прехвърляне на 

натрупаните средства по техните индивидуални партиди във 

фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, управлявани от друго 

пенсионноосигурително дружество, при прекратяване на 

дейността, въз основа на която са осигурени по съответната 

професионална схема; 

г) подробна и съществена информация относно нивото, 

което пенсионните плащания трябва да достигнат съгласно 

условията на съответната професионална схема - при 

осъществяване на дейност в чужбина; 

д) размера на плащанията в случай на прекратяване на 

осигуряването съгласно условията на съответната професионална 

схема - при осъществяване на дейност в чужбина; 

е) рисковете при инвестиране и при управление на 

професионалната схема и лицата, които поемат тези рискове. 

(4) Пенсионноосигурителното дружество, членовете на 

управителните и контролните органи, одиторите, актюерите, 

осигурителните  посредници и упълномощените от тях лица, както 

и всички други лица, които работят за дружеството по трудово 

и/или гражданско правоотношения, са длъжни да пазят в тайна 

информацията, която им е станала известна при или по повод 

изпълнение на техните задължения. Лицата по предходното 

изречение не могат да използват придобитата информация за 

лично облагодетелстване или за облагодетелстване на друго 

лице, както и за други цели освен за изпълнение на своите 

функции.  
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(5) При сключване на договор между 

пенсионноосигурителното дружество и лице по ал. 4 лицето 

подписва декларация за опазване на осигурителната тайна.  

(6) Разпоредбата на ал. 4 се прилага и за случаите, 

когато лицата по ал. 4 са прекратили правоотношението си с 

пенсионноосигурителното дружество, във връзка с което е 

възникнало задължението за опазване на осигурителна тайна. 

(7) Освен на комисията, на заместник-председателя на 

комисията и на оправомощените служители от администрацията на 

комисията информацията по ал. 4 може да се разкрива само: 

1. с изричното писмено съгласие на лицето, за което се 

отнася, или на пенсионноосигурителното дружество, в зависимост 

от естеството на информацията; 

2. пред органите на съда, прокуратурата, разследващите 

органи и полицейските органи по установения в закона ред; 

3. в други изрично предвидени в закон случаи. 

(8) Пенсионноосигурителното дружество изготвя справка 

за свързаните с него лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3 от 

Допълнителната разпоредба, както и основанията за свързаността 

му с тях, която актуализира към края на всеки месец. Справките 

се съхраняват в дружеството и се предоставят на комисията и на 

заместник-председателя на комисията при поискване. 

Изисквания към рекламата и информационните материали 

Чл. 123и. (1) Пенсионноосигурителното дружество е 

длъжно: 

1. да не рекламира продукти и услуги, които не 

предоставя в момента, както и бъдеща доходност от 

инвестициите; 

2. да не укрива или прикрива съществени факти и 

обстоятелства и да не включва в рекламата си неясни 

формулировки на постигнати резултати, неверни или заблуждаващи 

данни; 

3. да не организира лотарии. 

(2) Всички рекламни и информационни материали на 

пенсионноосигурителното дружество за фондовете за допълнително 

пенсионно осигуряване трябва да съдържат информация, че при 

тяхното управление не се гарантира положителна доходност и че 

стойността на дяловете им може да се понижи. Комисията 

определя с наредба изисквания към съдържанието на рекламните и 

информационните материали за фондовете за допълнително 

пенсионно осигуряване и пенсионноосигурителните дружества. 

(3) Всички разходи, свързани с рекламата и 

информационните материали на пенсионноосигурителното дружество 

и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно 
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осигуряване, са за сметка на пенсионноосигурителното 

дружество.” 

§ 20. В чл. 124 се създава ал. 3:  

„(3) При промяна на участие на осигурено лице по реда 

на чл. 171 сключеният осигурителен договор между него и 

пенсионноосигурителното дружество, в което желае да премине, 

има действие от датата на прехвърляне на натрупаните средства 

по индивидуалната партида на лицето от фонда за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване, в който то е осигурено в 

съответния фонд, управляван от дружеството - страна по 

договора. Ако средствата не бъдат прехвърлени в срока, 

определен в наредбата по чл. 171, ал. 5, осигурителното 

правоотношение се смята за невъзникнало.” 

§ 21. В чл. 125, ал. 1, т. 1 накрая се добавят думите 

„и свободен личен избор на универсален, съответно 

професионален пенсионен фонд.” 

§ 22. В чл. 137, ал. 1 и в чл. 140, ал. 1 думите 

„неговите органи за управление” се заменят с „общото събрание 

на акционерите”. 

§ 23. В чл. 143, ал. 2, т. 13 думите „ал. 2” се 

заличават. 

§ 24. В чл. 144 ал. 2 се изменя така:  

„(2) Пенсионноосигурителното дружество уведомява 

осигурените лица за конкретните изменения и допълнения в 

правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд 

чрез публикуване в два централни всекидневника и на страницата 

си в интернет в срок една седмица от получаване на решението 

на заместник-председателя на комисията.” 

§ 25. Членове 145 и 146 се изменят така: 

„Разрешение за управление на пенсионен фонд 

Чл. 145. (1) Разрешението за управление на универсален 

или на професионален фонд се издава от заместник-председателя 

на комисията. За получаване на разрешение лицензираното 

пенсионноосигурително дружество подава до комисията писмено 

искане, към което прилага: 

1. решението на общото събрание на лицензираното 

пенсионноосигурително дружество за учредяване на универсален 

или професионален пенсионен фонд; 

2. правилника за организацията и дейността на 

универсалния или на професионалния пенсионен фонд; 

3. актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми и 

имената и личните данни на  отговорния актюер, както и 

документи, доказващи наличието на законовите изисквания по чл. 

122и и 122к, определени с наредбата по чл. 122а, ал. 1, т. 12; 



 

 

 

45 

4. образци на осигурителни и пенсионни договори; 

5. предварителен договор с банка попечител; 

6. финансов отчет на дружеството към последното число 

на предходния месец; 

7. справка по образец съгласно наредба на комисията за 

програмна и техническа обезпеченост на информационната система 

на дружеството; 

8. справка за организационната структура на 

дружеството и неговата кадрова обезпеченост; 

9. инвестиционна политика на фонда за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване; 

10. вътрешните правила по чл. 176, ал. 2;  

11. документ за платена такса за разглеждане на 

документи. 

(2) Заместник-председателят на комисията може с 

писмено уведомление да даде указания за отстраняване на 

нередовности, както и да изиска и други документи, данни и 

информация, за извършване на преценка налице ли са условията 

за издаване на разрешение или отказ. 
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Срок за разглеждане на искането за разрешение за управление на 

пенсионен фонд 

Чл. 146. (1) Заместник-председателят на комисията се 

произнася с решение в едномесечен срок от подаване на искането 

по чл. 145, ал. 1, а когато са дадени указания за отстраняване 

на нередовности или са поискани допълнителни документи, данни 

и информация - в едномесечен срок от предоставянето им.  

(2) С уведомлението по чл. 145, ал. 2 заместник-

председателят на комисията определя на заявителя срок за 

отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на 

допълнителни документи, данни и информация, който не може да 

бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от един месец. Заместник-

председателят на комисията може да поиска допълнителна 

информация за заявителя от компетентните държавни органи и от 

трети лица. 

(3) Ако уведомлението не бъде прието на посочения от 

заявителя адрес за кореспонденция, определеният на заявителя 

срок тече от поставянето на уведомлението на специално 

определено за целта място в сградата на комисията. Последното 

обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от 

длъжностни лица, определени със заповед на председателя на 

комисията. 

(4) Заместник-председателят на комисията уведомява 

писмено заявителя за решението по ал. 1 в 7-дневен срок от 

вземането му.” 

§ 26. В чл. 147, ал. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. след изтичането на определения срок по чл. 146, 

ал. 2 не са представени всички необходими документи, данни и 

информация или представените съдържат непълна, противоречива 

или невярна информация;”. 

2. Създава се т. 4: 

„4. по негова преценка е налице реална и 

непосредствена заплаха за интересите на осигурените лица и/или 

пенсионерите.” 

§ 27. В чл. 148 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В заглавието думата „съда” се заменя с „търговския 

регистър”. 

2. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Агенцията по вписванията вписва в търговския 

регистър, съответно универсалния или професионалния фонд, ако 
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пенсионноосигурителното дружество е подало заявление за 

вписване в  

6-месечен срок от получаване на разрешението от заместник-

председателя на комисията.” 

3. В ал. 2 думата „съда” се заменя с думите 

„търговския регистър”. 

4. Алинея 3 се отменя. 

5. В ал. 4 думите „регистъра на съда” се заменят с 

„търговския регистър”. 

6. Създава се ал. 5: 

„(5) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

уведоми заместник-председателя на комисията за вписването в 7-

дневен срок от извършването му.” 

§ 28. В чл. 149 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така: 

„1. констатиране, че документите, послужили като 

основание за издаването на разрешението са с невярно 

съдържание или са представени неверни сведения;”. 

2. В т. 2 думата „съда” се заменя с „търговския 

регистър”. 

3. Точка 5 се изменя така: 

„5. преценка за наличие на реална и непосредствена 

заплаха за интересите на осигурените лица и/или 

пенсионерите;”.  

§ 29. Член 150 се изменя така: 

„Необходими документи за вписване 

Чл. 150. (1) За вписване на универсален и/или на 

професионален пенсионен фонд пред Агенцията по вписванията се 

представят следните документи: 

1. решението на общото събрание на 

пенсионноосигурителното дружество за учредяване на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване; 

2. разрешение за управление на универсален или 

професионален пенсионен фонд; 

3. правилникът за организацията и дейността на 

универсалния или на професионалния пенсионен фонд. 

(2) В търговския регистър се вписват наименованието на 

универсалния и/или на професионалния пенсионен фонд; 

наименованието, седалището и адресът на управление на 

пенсионноосигурителното дружество, учредило фонда; начинът на 



 

 

 

48 

представляване от пенсионноосигурителното дружество, 

включително трите имена и единният граждански номер на лицата, 

които управляват и представляват пенсионноосигурителното 

дружество.” 

§ 30. Членове 151, 152 и 153 се отменят. 

§ 31. В чл. 154б думите „съда, извършил вписването, 

обнародва съобщението в „Държавен вестник” се заменят с 

„Агенцията по вписванията”. 

§ 32. В чл. 160 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) За разход на пенсионноосигурителното дружество се 

признават и не се облагат с данък по реда на Закона за 

корпоративното подоходно облагане отчисленията за пенсионния 

резерв по чл. 192, ал. 2 и отчисленията за резервите по чл. 

193, ал. 6.” 

2. Създава се ал. 5: 

„(5) Приходите от инвестиране на средствата на 

резервите по ал. 4 не се признават за приход за данъчни цели и 

не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното 

подоходно облагане.” 

§ 33. В чл. 170, ал. 1 запетаята след думата 

„наследниците” се заменя с тире.  

§ 34. Член 171 ал. 1 се изменя така: 

„(1) Осигуреното лице има право да промени участието 

си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната си 

партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго 

пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от 

датата на сключване на първия му осигурителен договор и в 

случай, че не е било служебно разпределено. Срокът по 

изречение първо за служебно разпределените лица е една година 

от датата на служебното им разпределение.” 

§ 35. Член 174 се изменя така: 

„Жалби и сигнали 

Чл. 174. (1) Осигуреното лице и лицата по чл. 170, ал. 

1 имат право да подават жалби и сигнали до 

пенсионноосигурителното дружество, до попечителския съвет и до 

комисията за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното 

дружество. 

(2) Попечителският съвет, съответно комисията, са 

длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от 

датата на получаването й. 
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(3) Пенсионноосигурителното дружество отговаря на 

подадените до него жалби и сигнали в 30-дневен срок от 

постъпването им. 

(4) Пенсионноосигурителното дружество представя на 

попечителския съвет до 20-о число на всеки месец всички 

постъпили до дружеството през предходния месец жалби и 

сигнали, свързани с осигуряването в съответния фонд, както и 

изготвените отговори по тях.” 

§ 36. Член 175 се изменя така: 

„Принципи на инвестиране 

Чл. 175. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

инвестира средствата на фондовете за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване при спазване на принципите на 

надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес 

на участниците във фонда.  

(2) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно: 

1. да изпълнява инвестиционната политика на всеки 

фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване с 

оглед постигане на инвестиционните му цели, както и да спазва 

инвестиционните ограничения, предвидени в нея, в този кодекс и 

в актовете по прилагането му;  

2. да управлява риска, свързан с инвестициите на 

фонда, като постоянно наблюдава и оценява риска на всяка 

инвестиция на фонда и нейното влияние върху рисковия профил на 

целия инвестиционен портфейл;  

3. да спазва правилата за управление на риска по 

чл. 176, ал. 2; 

4. да третира равностойно и справедливо фондовете 

за допълнително задължително пенсионно осигуряване, които 

управлява.” 

§ 37. Създава се чл. 175а:  

„Инвестиционна политика 

Чл. 175а. (1) Управителният орган на 

пенсионноосигурителното дружество приема инвестиционна 

политика на фонда за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване, която се преразглежда на всеки три години, както 

и след всяка съществена промяна в пазарните условия и/или в 

инвестиционните цели на участващите във фонда лица.  

(2) Изменената и допълнена инвестиционна политика се 

представя на заместник-председателя на комисията в 7-дневен 

срок от промяната й. Пенсионноосигурителното дружество 

уведомява осигурените лица за конкретните изменения и 

допълнения в инвестиционната политика на пенсионния фонд в 14-

дневен срок от решението на управителния орган чрез 
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публикуване в два централни всекидневника и на страницата си в 

интернет. 

(3) Изискванията към минималното съдържание на 

инвестиционната политика на фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване се определят с наредба на комисията.” 

§ 38. Членове 176, 177, 177а, 178, 179, 179а, 179б, 

180, 180а и 181 се изменят така: 

„Инвестиране 

Чл. 176. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да 

инвестира средствата на фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване само в: 

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, 

задълженията по които съставляват държавен или 

държавногарантиран дълг; 

2. акции извън посочените по т. 3 и 10, приети за 

търговия на български регулиран пазар, както и в права по § 1, 

т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа; 

3. акции на дружество със специална инвестиционна цел, 

лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа, издадени при увеличаване капитала на 

дружеството; 

4. общински ценни книжа, издадени от български общини 

съгласно Закона за общинския дълг;  

5. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, 

получили разрешение да извършват банкова дейност на 

територията на Република България; 

6. ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за 

ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар; 

7. корпоративни облигации, издадени от банки с над 50 

на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на 

банкова дейност съгласно законодателството на Република 

България или друга държава членка, с цел финансиране на 

инфраструктурни проекти и за които в решението на общото 

събрание на акционерите и в предложението за сключване на 

облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да 

бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг 

от 6 месеца от издаването им; 

8. корпоративни облигации извън посочените в т. 6 и 7, 

приети за търговия на български регулиран пазар; 

9. обезпечени чрез залог или ипотека корпоративни 

облигации, за които в решението на общото събрание на 
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акционерите и в предложението за сключване на облигационен 

заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети 

за търговия на регулиран пазар в срок не по-дълъг от  

6 месеца от издаването им и за които е предвидено да бъдат 

съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа относно довереника на 

облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации; 

10. акции и/или дялове на колективна инвестиционна 

схема, получила разрешение за извършване на дейност в държава 

членка съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и която 

съгласно проспекта си инвестира не по-малко от 80 на сто от 

нетната стойност на активите си  във финансови инструменти по 

т. 1 – 9, 11 – 13, 15 и 16; 

11. дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от: 

а) държави членки или техни централни банки; 

б) държави, посочени в наредбата по ал. 3, или от 

техни централни банки; 

в) Европейската централна банка или от Европейската 

инвестиционна банка; 

12. ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар 

в държави членки: 

а) облигации, издадени от чуждестранни общини на 

държави членки; 

б) корпоративни облигации; 

в) акции, включени в индекси на регулирани пазари, 

определени с наредбата по ал. 3; 

13. ценни книжа, приети за търговия на регулирани 

пазари в държави, посочени в наредбата по ал. 3: 

а) квалифицирани облигации, издадени от чуждестранни 

общини; 

б) квалифицирани корпоративни облигации; 

в) акции, включени в индекси на регулирани пазари, 

определени с наредбата по ал. 3; 

14. акции и/или дялове на колективна инвестиционна 

схема,  която съгласно проспекта си инвестира не по-малко от 

80 на сто от нетната стойност на активите си във финансови 

инструменти по т. 1 - 9, 11 - 13, 15 и 16 и чието седалище или 

седалището на управляващото я дружество се намира в държава, 

посочена в наредбата по ал. 3; 

15. банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, 

получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно 

законодателството на държава членка или на държава, посочена в 

наредбата по ал. 3; 

16. акции, предлагани при условията на първично 

публично предлагане по чл. 5, ал. 1 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа; 



 

 

 

52 

17. инвестиционни имоти в страната или в държава 

членка; 

(2) Управителният орган на пенсионноосигурителното 

дружество приема правила за управление на риска с цел 

постоянно наблюдение и оценка на риска на всяка инвестиция на 

управлявания фонд за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване и нейното влияние върху рисковия профил на целия 

инвестиционен портфейл на фонда. Измененията и допълненията на 

правилата за управление на риска се представят на заместник-

председателя на комисията в седемдневен срок от приемането им.  

(3) Комисията определя с наредба: 

1. минималното ниво на рейтингите по ал. 1, т. 5 и 15 

и рейтинговите агенции, които ги присъждат; 

2. изискванията към минималното съдържание на 

правилата за управление на риска по ал. 2. 

Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на 

фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

Чл. 177. (1) Фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване  не може да придобива и притежава 

финансови инструменти, които: 

1. не са напълно изплатени; 

2. са издадени от пенсионноосигурителното дружество, 

което го управлява, или от свързани с него лица. 

(2) Активи на фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване не могат да бъдат придобивани от: 

1. пенсионноосигурителното дружество, което го 

управлява, с изключение на предвидените в този кодекс случаи; 

2. управляван от пенсионноосигурителното дружество 

фонд за допълнително пенсионно осигуряване; 

3. член на управителен или контролен орган на 

пенсионноосигурителното дружество; 

4. лице по чл. 123в, ал. 4 или член на управителен или 

контролен орган на това лице; 

5. свързани лица с лицата по т. 1 - 4. 

(3) Фонд за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2. 

(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се 

прилага в случаите на търговия на финансовите инструменти на 

регулиран пазар. 

(5) Пенсионноосигурителното дружество не може да 

сключва кръстосани сделки от името и за сметка на управляван 
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от него фонд за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване. 

(6) Не се допуска ползването на инвестиционните имоти, 

собственост на фонда за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване, за нуждите на управляващото го 

пенсионноосигурително дружество и на свързаните с него лица. 

(7) Пенсионноосигурителното дружество не може да 

извършва къси продажби на финансови инструменти за сметка на 

управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване. 

(8) Сключването на сделки с финансови инструменти от 

страна на членовете на управителния и контролен орган на 

пенсионноосигурителното дружество, неговите служители и всички 

други лица, работещи по договор за дружеството, се извършва в 

съответствие с вътрешни правила за личните сделки на 

посочените лица, приети от управителния орган на 

пенсионноосигурителното дружество. Вътрешните правила се 

представят на заместник-председателя на комисията в 

седемдневен срок от тяхното приемане, съответно промяна. 

(9) Пенсионноосигурителното дружество не може от името 

и за сметка на управляван от него фонд за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване да сключва на многостранна 

система за търговия и извън регулиран пазар сделки с финансови 

инструменти, приети за търговия на регулиран пазар. Забраната 

не се прилага за сделки с инструментите по  

чл. 176, ал. 1, т. 1 и 11 и сделки с акции - предмет на 

търгово предложение. 

 

Инвестиции в един емитент 

Чл. 177а. Пенсионноосигурителното дружество и 

управляваните от него фондове за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече 

от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което 

дружеството или фондовете - заедно или поотделно - могат да 

определят пряко или непряко повече от половината от членовете 

на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо 

влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на 

емитента.  

Ограничения при инвестирането 

Чл. 178. (1) Общата стойност на инвестициите на фонд 

за допълнително задължително пенсионно осигуряване във 

финансови инструменти, издадени от един емитент, с изключение 

на тези по чл. 176, ал. 1, т. 1 и т. 11, букви „а” и „в”, не 

може да надвишава 5 на сто от активите на фонда, като общата 

стойност на инвестираните средства на фонда във финансови 
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инструменти, издадени от един емитент и свързаните с него 

лица, не може да надвишава 10 на сто от активите на фонда. 

Когато емитентът е банка, в ограничението по предходното 

изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази 

банка, форуърдните валутни договори, договорите за лихвен 

суап, репо сделките и обратните репо сделки с нея.  

(2) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани общо в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 2, т. 12, 

буква "в" и т. 13, буква "в". 

(3) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 3. 

(4) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани общо в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 4, т. 12, 

буква "а" и т. 13, буква "а" . 

(5) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани общо в банкови депозити по чл. 176, ал. 1, т. 5 и 

15, като инвестициите в банкови депозити в една банка не могат 

да надвишават 5 на сто от активите на фонда, а в случай че 

депозитът е разкрит в банката попечител на фонда, той може да 

бъде в размер до 7 на сто от неговите активи, ако е със срок 

до 5 работни дни. 

(6) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани в ипотечни облигации по чл. 176, ал. 1, т. 6. 

(7) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 7. 

(8) Не повече от 40 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани общо в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 8, т. 12, 

буква "б" и т. 13, буква "б", като не повече от 25 на сто от 

активите на фонд за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване могат да бъдат инвестирани в неквалифицирани 

дългови ценни книжа. 

(9) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 9. 

(10) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани общо във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, 

т. 10 и 14, като инвестициите в акции и/или дялове на 



 

 

 

55 

колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също 

управляващо дружество, не могат да превишават 5 на сто от 

активите на фонда. 

(11) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

деноминирани във валута, различна от лев и евро. 

(12) Не повече от 5 на сто от активите  на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 16. 

(13) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат 

инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 17. 

(14) За всеки период от три последователни календарни 

месеца среднодневният относителен дял на инвестираните 

средства в инструменти по чл. 176, ал. 1 спрямо активите на 

фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва 

да бъде не по-малко от 95 на сто. 

(15) При определяне на относителния дял на 

инвестираните средства по ал. 1 – 14 и по чл. 179а  се включва 

стойността на вземанията на пенсионния фонд, свързани с 

придобиването или продажбата на активи от съответния вид. 

Забрана за получаване и предоставяне на заеми 

Чл. 179. Пенсионноосигурителното дружество не може да 

получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на 

фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване или да 

бъде гарант на трети лица с активите на фонда. 

Репо сделки и обратни репо сделки 

Чл. 179а. Пенсионноосигурителното дружество може да 

сключва от името и за сметка на управляван от него фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване репо сделки и 

обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 и т. 

11, букви „а” – „в” на обща стойност до 5 на сто от активите 

на фонда, ако: 

1. страна по сделката е банка; 

2. срокът на сделката е до три месеца. 

Сделки за намаляване на инвестиционния риск 

Чл. 179б. (1) С цел намаляване на инвестиционния риск, 

свързан с активите на пенсионните фондове, 

пенсионноосигурителното дружество може да сключва следните 

сделки: 

1. фючърси, търгувани на регулирани пазари в Република 

България и  в други държави членки или на регулирани пазари в 

държави, посочени в наредба на комисията; 
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2. опции, търгувани на регулирани пазари в Република 

България и в други държави членки или на регулирани пазари в 

държави, посочени в наредба на комисията; 

3. форуърдните валутни договори; 

4. лихвените суапови сделки; 

(2) Комисията приема наредба за условията за сключване 

на сделки по ал. 1, както и за изискванията и ограниченията 

към тях. 

Оповестяване на информация 

Чл. 180. (1) Пенсионноосигурителното дружество е 

длъжно до  

31 март всяка година да публикува на своята електронна 

страница в интернет информация за обема и структурата на 

инвестициите по видове активи и емитенти на финансови 

инструменти за всеки управляван от него фонд за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване. Информацията се изготвя по 

данни към края на предходната година. 

(2) С наредба на комисията се определят изисквания към 

пенсионноосигурителното дружество относно: 

1. съдържанието на информацията по ал. 1; 

2. определянето и публичното оповестяване от 

пенсионноосигурителното дружество на постигнатата доходност и 

равнището на поетите рискове при управлението на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Нарушаване на ограниченията 

Чл. 180а. (1) Пенсионноосигурителното дружество е 

длъжно да следи ежедневно за спазването на ограниченията на 

чл. 177а, 178 и 179а и на предвидените ограничения в 

инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване и да приведе активите на фонда в 

съответствие с тях в тримесечен срок от датата на превишение 

на съответното ограничение, когато то се дължи на:  

1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана 

за извършване на последваща оценка на актив на фонда; 

2. промяна в общата стойност на активите на фонда; 

3. придобиване на права по § 1, т. 3 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

от фонда в качеството му на акционер на даден емитент; 

4. намаляване на капитала на даден емитент; 

5. други обективни причини, описани и подкрепени с 

доказателства от дружеството. 
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(2) В случаите по ал. 1 до привеждане на активите на 

фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване в 

съответствие със законовите изисквания пенсионноосигурителното 

дружество не може да придобива за сметка на фонда активи по 

чл. 176, ал. 1, по отношение на които е нарушено 

ограничението. 

(3) Срокът по ал. 1 за активите по чл. 176, ал. 1, т. 

17 е шестмесечен.  

(4) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

следи ежедневно за спазване на изискванията на чл. 176, ал. 1 

и чл. 179б, ал. 1 към инвестициите на управлявания от него 

фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В 

случай че придобити активи престанат по обективни причини да 

отговарят на посочените изисквания, пенсионноосигурителното 

дружество е длъжно в шестмесечен срок от промяната да продаде 

тези инструменти, съответно да прекрати сключените договори. 

Оценка на активите 

Чл. 181. (1) Управителният орган на 

пенсионноосигурителното дружество приема правила за оценка на 

активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на 

управляваните от него фондове за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване, чиито изменения и допълнения се 

представят на заместник-председателя на комисията в 

седемдневен срок от приемането им. 

(2) С наредба на комисията се определят: 

1. минималното съдържание на правилата по ал. 1; 

2. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на 

фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и 

на пенсионноосигурителното дружество; 

3. начинът и редът за определяне на нетната стойност 

на активите на фонда; 

4. начинът и редът за изчисляване и обявяване на 

стойността на един дял на фонда; 

5. изискванията към воденето на индивидуалните 

партиди.” 

§ 39. Глава петнадесета се изменя така: 

„Глава петнадесета 

СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ 

Изисквания към счетоводството на пенсионноосигурителното 

дружество и на фондовете за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване 

Чл. 185. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

организира и осъществява счетоводството и изготвя финансовите 
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си отчети, годишния доклад за дейността си и финансовите 

отчети на управляваните от него фондове за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване в съответствие с 

изискванията на Закона за счетоводството, приложимите 

счетоводни стандарти, разпоредбите на този кодекс и актовете 

по прилагането му.  

(2) Финансовите отчети на дружеството и на 

управляваните от него фондове за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване включват финансов отчет със съдържанието 

по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството и приложения. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество изготвя за 

целите на надзора отделни отчети на дружеството и на 

управляваните от него фондове за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване. Изискванията към вида, формата и 

съдържанието на отчетите за надзорни цели и на докладите за 

управление на фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване се определят от заместник-председателя на 

комисията. 

Счетоводство на фонд за допълнително задължително  

пенсионно осигуряване 

Чл. 186. Пенсионноосигурителното дружество води 

самостоятелно счетоводство на всеки управляван от него фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване и съставя 

отделни отчети за тях. 

Месечни отчети за надзорни цели 

Чл. 187. Дружеството е длъжно да представя на 

заместник-председателя на комисията месечни отчети за надзорни 

цели на дружеството и на управляваните от него фондове за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване в срок до 20 

дни след края на всеки месец. 

Годишни отчети и доклади 

Чл. 188. Пенсионноосигурителното дружество изготвя 

годишни финансови отчети, годишни отчети за надзорни цели и 

годишни доклади за дейността на дружеството и за управлението 

на всеки от фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване.  

Одиторски заверки 

Чл. 189. (1) Годишните финансови отчети на 

пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него 

фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване се 

проверяват и заверяват от двама регистрирани одитори или от 

специализирано одиторско предприятие, определени от общото 

събрание на акционерите на дружеството. 

(2) Одиторите, съответно специализираното одиторско 

предприятие, извършват проверка и: 
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1. изразяват одиторско мнение относно достоверното 

представяне на имущественото и финансовото състояние и 

финансовия резултат на пенсионноосигурителното дружество и на 

управляваните от него фондове за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване; 

2. изготвят доклад за потвърждение, че годишните 

отчети за надзорни цели са съставени на базата на одитираните 

годишни финансови отчети на дружеството и на управляваните 

фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и 

информацията в тях е последователна във всички съществени 

аспекти; 

3. изразяват одиторско мнение относно надеждността на 

системите за вътрешен контрол и съответствието на изготвените 

от пенсионноосигурителното дружество отчети с изискванията на 

този кодекс и на актовете по прилагането му. 

(3) Одитираните годишни финансови отчети, отчетите за 

надзорни цели и докладите за дейността на 

пенсионноосигурителното дружество и за управлението на 

фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

се приемат от общото събрание на акционерите на дружеството.  

Задължение за представяне и оповестяване на финансовите отчети 

и докладите 

Чл. 190. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

представя на заместник-председателя на комисията в срок до три 

месеца след края на финансовата година приетите и одитирани 

годишни финансови и отчети за надзорни цели и доклади, 

придружени с одиторските доклади. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество публикува 

едновременно на електронната си страница в интернет в срок до 

31 март на годината, следваща отчетната: 

1. приетите от общото събрание на акционерите 

одитирани годишни финансови отчети  и отчети за надзорни цели 

на дружеството и на управляваните от него фондове за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване, придружени с 

одиторските доклади;  

2. годишните доклади за дейността на дружеството и за 

управлението на фондовете за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване; 

3. информация за предложението на управителния орган 

на дружеството за разпределение на печалбата или за покриване 

на загуба от предходната година и решението на общото събрание 

на акционерите на дружеството за начина на разпределяне на 

печалбата или за покриване на загуба.” 

§ 40. В наименованието на глава шестнадесета думата 

„пенсионни” се заличава. 
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§ 41. В чл. 192 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 4: 

„(4) За покриване на недостига до размера на обявената 

по реда на чл. 193, ал. 4 минимална доходност 

пенсионноосигурителното дружество създава резерви в 

дружеството и в съответния фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване.” 

2. Създава се ал. 5: 

„(5) Пенсионноосигурителното дружество, което 

управлява фонд за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване, може да създава допълнителни  резерви за 

компенсиране намаляването на стойността на един дял на 

съответния фонд, в случай че това е предвидено в устава му. 

Общото събрание на акционерите приема правила за формирането 

на резервите и условията, реда и начина за използването им, 

които представя на заместник-председателя на комисията в 

тридневен срок от приемането им.” 

3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.  

§ 42. Член 193 се изменя така: 

„Минимална доходност 

Чл. 193. (1) Пенсионноосигурителните дружества са 

задължени да постигат минимална доходност при управлението на 

активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване. 

(2) Минималната доходност се определя от заместник-

председателя на комисията към края на всяко шестмесечие в 

процент поотделно за универсалните и професионалните пенсионни 

фондове на базата на постигнатата доходност от управлението на 

активите на всички фондове от съответния вид за предходния 36-

месечен период. 

(3) Минималната доходност за съответните видове 

фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

представлява 60 на сто от средната постигната доходност или с 

3 процентни пункта по-малка от средната - което от двете числа 

е по-малко. 

(4) Минималната доходност се обявява от заместник-

председателя на комисията  до края на всеки месец, следващ 

отчетното шестмесечие. 

(5) Когато постигнатата доходност от универсален или 

професионален пенсионен фонд е с над 40 на сто по-висока от 

средната постигната доходност за съответния вид фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване или превишава 

с 3 процентни пункта средната - което от двете числа е по-
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голямо, средствата от доходността над този процент се заделят 

за резерв по чл. 192, ал. 4 в  съответния фонд. Стойността на 

резерва не може да надвишава 1 на сто от нетната стойност на 

активите на фонда. 

(6) Пенсионноосигурителното дружество задължително 

създава със собствени средства резерв по чл. 192, ал. 4 в 

дружеството за всеки управляван от него фонд за допълнително 

задължително пенсионно осигуряване. Резервът се преизчислява 

към края на всеки месец, като размерът му не може да е по-

малък от 1 на сто и по-голям от 3 на сто от нетната стойност 

на активите на съответния фонд, намалени със средствата на 

резерва по ал. 5. 

(7) Когато постигнатата доходност от фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване е по-ниска от 

минималната, пенсионноосигурителното дружество, управляващо 

фонда, е длъжно в  

20-дневен срок от обявяването й да покрие разликата до 

минималната. 

(8) Когато постигнатата доходност на фонд за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване е под 

минималната, разликата до минималната доходност се покрива, 

както следва: 

1. със средства от резерва във фонда чрез намаляване 

на броя на дяловете от резерва и увеличаване на стойността на 

един дял на фонда;  

2. чрез прехвърляне на средства от резерва по ал. 6 по 

сметка на фонда, в случай че средствата от резерва във фонда 

не са достатъчни; 

3. със собствени средства на пенсионноосигурителното 

дружество, в случай че средствата по т. 1 и 2 не са 

достатъчни.  

(9) Пенсионноосигурителното дружество трябва да 

инвестира средствата на резерва по ал. 6 в подходящи и 

ликвидни активи при спазване разпоредбите на чл. 175 – 180. 

Средствата на резерва могат да се инвестират само в:  

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от Република 

България или от друга държава членка, както и квалифицирани 

дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 4, 6, 7, 11, 12, 

букви „а” и „б” и т. 13, букви „а” и „б”; 

2. акции и/или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 10 и 14, 

издадени от колективни инвестиционни схеми; 

3. депозити по чл. 176, ал. 1, т. 5 и 15 в банки, 

които имат право да извършват банкова дейност в Република 

България или в друга държава членка, и при условие че са 

платими при поискване или при които съществува правото да 
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бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече 

от 12 месеца. 

(10) Не се признават като активи за покриване на 

резерва по ал. 6 инвестиции във финансови инструменти, 

издадени от свързано с пенсионносигурителното дружество лице.  

(11) Активите за покриване на резерва по ал. 6 се 

диверсифицират и разпределят, така че нито една категория 

активи, пазарът на който се търгуват, или отделна инвестиция 

да не е със значителен дял. Ограничението не се прилага за 

ценните книжа, издадени или гарантирани от българската 

държава.   

(12) Активите за покриване на резерва по ал. 6 не 

могат да се залагат и да се обременяват с други тежести.  

(13) Ако средствата на резерва по ал. 6 надхвърлят 3 

на сто от активите на съответния фонд, размерът на 

превишението над 3 на сто от активите на фонда се признава за 

приход на пенсионноосигурителното дружество и се включва във 

финансовия резултат, който се облага с данък по реда на Закона 

за корпоративното подоходно облагане. 

(14) Управителният орган на пенсионноосигурителното 

дружество приема правила за управление на риска, свързан с 

инвестициите на средствата на резерва по ал. 6. 

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да управлява риска, 

свързан с инвестициите на резерва по ал. 6, като постоянно 

наблюдава и оценява риска на всяка инвестиция на резерва и 

нейното влияние върху рисковия му профил. 

(15) Начинът и редът за определяне на минималната 

доходност, за покриване на разликата до минималната доходност 

и за създаване, поддържане и използване на резервите по ал. 5 

и 6 се уреждат с наредба на комисията.” 

§ 43. Глава осемнадесета се изменя така: 

„Глава осемнадесета 

ТАКСИ И УДРЪЖКИ 

Задължителни такси 

Чл. 201. (1) За осъществяване на дейността по 

допълнително задължително пенсионно осигуряване и за 

управление на пенсионните фондове се събират такси и удръжки в 

полза на пенсионноосигурителното дружество, както следва: 

1. процент от всяка осигурителна вноска - по ред, 

начин и в размери, установени в правилника за организацията и 

дейността на пенсионния фонд, като максималният размер не може 

да надвишава 5 на сто от сумата, която се превежда на 

пенсионния фонд; 
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2. такса за управление на активите на пенсионния фонд, 

изчислена върху стойността на нетните активи на фонда, както 

следва: 

а) за 2008 и 2009 г. – до 1 на сто годишно; 

б) за 2010 г. – до 0,9 на сто годишно; 

в) от 2011 г. – до 0,8 на сто годишно; 

г) от 2012 г. – до 0,7 на сто годишно; 

д) от 2013 г. – до 0,6 на сто годишно. 

(2) Редът и начинът за изчисляване и удържане на 

таксата по ал. 1, т. 2 се определят с наредба на комисията. 

Допълнителна такса 

Чл. 202. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да 

събира допълнителна такса при промяна на участието и 

прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида 

от един към друг съответен фонд в следните размери:  

1. до 20 лв. – когато не са изтекли 60 календарни 

месеца от датата на сключване на осигурителния договор с 

пенсионноосигурителното дружество или от датата на служебното 

разпределение на осигуреното лице; 

2. до 10 лв. – когато са изтекли 60 или повече 

календарни месеца от датата по т. 1. 

(2)  Таксата по ал. 1 се заплаща от осигуреното лице и 

не може да се прихваща от средствата по индивидуалната му 

партида или от осигурителните вноски. 

(3) Таксата по ал. 1 не се заплаща при преобразуване 

или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на 

фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Чл. 203. Пенсионноосигурителните дружества не могат да 

събират други такси и удръжки извън посочените в тази глава.” 

§ 44. Глава двадесета се изменя така: 
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„Глава двадесета 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Принципи 

Чл. 209. (1) Допълнителното доброволно пенсионно 

осигуряване по реда на този кодекс  се осъществява във фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, наричани по-нататък "фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване", въз основа на принципите на: 

1. доброволност на участието; 

2. юридическа самостоятелност на 

пенсионноосигурителното дружество и на фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване; 

3. имуществена обособеност на всеки от инвестиционните 

портфейли и на  техническите резерви за изплащане на пожизнени 

пенсии във фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване; 

4. прозрачност, разделност и изключителност на 

дейността; 

5. разрешителен режим и държавно регулиране; 

6. задължителна периодична отчетност и разкриване на 

информация; 

7. лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните 

дружества. 

(2) Осигуряването във фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване се осъществява на 

капиталовопокривен принцип на основата на предварително 

определени осигурителни вноски. 

(3) При осигуряването във фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване на осигурените лица не се 

гарантира доходност, както и запазване на пълния размер на 

внесените от тях средства. 

(4) Изплащането на средства от фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване се осъществява, 

като:  

1. при  еднократното и при разсроченото изплащане на 

средства рискът от промяна в стойността на инвестициите се 

носи от осигуреното лице; 

2. при срочните пенсии с променлив размер рискът от 

промяна в стойността на инвестициите се носи от пенсионера; 
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3. при срочните пенсии с гарантиран размер рискът от 

промяна в стойността на инвестициите се носи от 

пенсионноосигурителното дружество; 

4. при пожизнените пенсии рискът от промяна в 

стойността на инвестициите и рискът лицето да преживее по-

дълго от средната продължителност на живот според 

биометричните таблици за смъртност се носят от 

пенсионноосигурителното дружество. 

(5) Средствата на фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване се управляват от пенсионноосигурителното 

дружество с грижата на добър търговец при спазване принципите 

на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация изцяло в 

интерес на участниците във фонда. 

(6) Лицата по чл. 120а, ал. 3, т. 2 извършват дейност 

по доброволно пенсионно осигуряване въз основа на договор и 

при спазване принципите на доброволност на участието и на 

забрана за дискриминация по признаците, определени в чл. 231, 

ал. 1. 

Осигурени лица и участници във фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване 

Чл. 210. (1) Всяко физическо лице, навършило 16 

години, може доброволно да се осигурява или да бъде 

осигурявано във фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване при условията и по реда на този дял, както и в 

пенсионни схеми, управлявани от лица, регистрирани по 

законодателството на друга държава членка, които осъществяват 

дейност по доброволно пенсионно осигуряване на територията на 

Република България. 

(2) Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е 

персонално. Всеки участник в инвестиционен портфейл във фонд 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или във фонд 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми има индивидуален осигурителен номер във 

фонда и индивидуална партида в портфейла. 

Участие във фондове за допълнително доброволно  

пенсионно осигуряване 

Чл. 211. (1) Участието във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване започва от датата на 

сключване на осигурителен договор за осигуряване с лични 

вноски, съответно от датата на получаване в 

пенсионноосигурителното дружество на писменото съгласие на 

лице, в чиято полза е сключен договор за осигуряване с вноски 

от лица по чл. 230,  

ал. 3, т. 2 - 4.    
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(2) Участието във фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми започва от 

момента на присъединяване на лицето към  професионалната 

схема. 

Избор на инвестиционен портфейл във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване 

Чл. 211а. (1) Лицето може да избере един или повече 

инвестиционни портфейли по чл. 214г, ал. 1, в съответствие с 

чиято инвестиционна политика желае да се управляват средствата 

му.  

(2) С цел лицето да направи най-подходящия за него 

избор по ал. 1, както и когато то желае да промени 

първоначалния си избор, пенсионноосигурителното дружество е 

длъжно: 

1. да го информира за основните (ключови) 

характеристики на инвестиционната политика на всеки управляван 

инвестиционен портфейл;  

2. въз основа на предоставена от лицето информация да 

прецени степента на допустимия за него инвестиционен риск;  

3. да го запознае писмено с резултатите от преценката 

по т. 2 и да го консултира. 

(3) В случай че лицето не направи избор по ал. 1, 

пенсионноосигурителното дружество управлява средствата на 

лицето в съответствие с инвестиционната политика на 

балансирания инвестиционен портфейл, обособен във фонда. 

(4) Документите, въз основа на които е направен 

първоначалният избор на инвестиционен портфейл или промяната 

му, се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество като 

част от досието на участника в портфейла. 

Видове плащания от фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване 

Чл. 212. (1) Осигуряването във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване дава право на: 

1. лична пожизнена или срочна пенсия - за старост или 

за инвалидност; 

2. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните 

средства по индивидуалната партида; 

3. еднократно или разсрочено изплащане на средства на 

наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер. 

(2) Осигуряването по професионални пенсионни схеми на 

предприятия осигурители, създадени съгласно законодателството 

на Република България, дава право на: 

1. срочна пенсия за старост с променлив размер; 
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2. еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните 

средства по индивидуалната партида; 

3. еднократно или разсрочено изплащане на средства на 

наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер. 

Резерви на пенсионноосигурителното дружество 

Чл. 213. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

задължително създава общи резерви по реда на Търговския закон, 

пенсионни резерви и технически резерви, които се водят в 

левове. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

задължително създава: 

1. пенсионен резерв, в случай че изплаща срочни пенсии 

с гарантиран размер; 

2. технически резерви, в случай че изплаща пожизнени 

пенсии.  

(3) Активите за покриване на техническите резерви по 

ал. 2, т. 2 се формират и поддържат във фонда за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване като обособено имущество, 

отделено от останалите активи на фонда, за което се води 

самостоятелно счетоводство. 

(4) Преизчисляването на резервите по ал. 2 се извършва 

ежегодно и се заверява от отговорния актюер на дружеството. 

(5) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и/или 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми може да създава специални резерви за 

компенсиране намаляването на стойността на един дял на 

съответния фонд, в случай че това е предвидено в устава му. 

Общото събрание на акционерите приема правила за формирането 

на резервите и условията, реда и начина за използването им, 

които представя на заместник-председателя на комисията в 3-

дневен срок от приемането им. 

(6) Пенсионноосигурителните дружества не могат да 

разпределят дивиденти на своите акционери преди формирането на 

резервите. 

Пенсионен резерв на фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване 

Чл. 213а. (1) Пенсионноосигурителното дружество, което 

изплаща срочни пенсии с гарантиран размер, създава пенсионен 

резерв за покриване на поетите задължения към пенсионерите 

след изчерпване на натрупаните средства по техните 

индивидуални партиди.  
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(2) Пенсионноосигурителното дружество има задължение 

да поддържа във всеки момент пенсионен резерв, чийто размер 

заедно с натрупаните средства по индивидуалните партиди на 

пенсионерите с отпуснати срочни пенсии с гарантиран размер е 

не по-малък от настоящата стойност на бъдещите задължения по 

пенсионните договори. 

(3) Активите за покриване на пенсионния резерв се 

формират от: 

1. собствени средства на дружеството; 

2. останалите средства по индивидуалните партиди на 

пенсионерите след изтичане на срока, за който са отпуснати 

пенсиите им, съответно след изплащане на наследниците на 

пенсионера на сумата по чл. 244д, ал. 6; 

3. останалите средства по индивидуалните партиди на 

пенсионерите, починали по време на срока, за който са им 

отпуснати пенсии, в случай че нямат наследници; 

4. дохода от управление на средствата в резерва. 

(4) Редът и методиката за образуване, преизчисление и 

поддържане на пенсионния резерв се определят с наредба на 

комисията. 

(5) Средствата на пенсионния резерв се инвестират по 

реда на  

чл. 251б. 

Технически резерви на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване 

Чл. 213б. (1) Пенсионноосигурителното дружество, което 

изплаща пожизнени пенсии от фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, създава технически резерви за покриване 

на поетите задължения към пенсионерите и третите ползващи се 

лица.  

(2) Активите за покритие на техническите резерви се 

формират от: 

1. прехвърлените след сключване на пенсионен договор 

средства по чл. 234, ал. 13; 

2. собствени средства на дружеството; 

3. дохода от управление на средствата в резервите. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество има задължение 

да поддържа във всеки  момент техническите резерви с размер не 

по-малък от настоящата стойност на бъдещите задължения по 

пенсионните договори. 

(4) В случаите, когато след преизчислението на 

техническите резерви размерът на средствата в резервите е по-

малък от настоящата стойност на бъдещите задължения по 
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пенсионните договори, разликата се покрива със собствени 

средства на дружеството. 

(5) На всеки пет години пенсионноосигурителното 

дружество извършва оценка на техническите резерви за изтеклия 

петгодишен период. В случаите, когато размерът на средствата в 

техническите резерви е по-голям от 110 на сто от настоящата 

стойност на бъдещите задължения по пенсионните договори от 

средствата над 110 на сто, дружеството: 

1. има право да си възстанови средства до размера на 

средствата, с които е финансирало недостиг по реда на ал. 4 

през изтеклия петгодишен период; 

2. актуализира отпуснатите пожизнени пенсии с 

останалите средства след като възстанови по реда на т. 1 

собствените си средства. 

(6) Редът и методиката за образуване, преизчисление и 

поддържане на техническите резерви, както и максималният 

размер на техническия лихвен процент, използван при определяне 

на размера на пенсиите и резервите, се определят с наредбата 

по чл. 213а, ал. 4. 

(7) Средствата на техническите резерви се инвестират 

при спазване разпоредбите на чл. 193, ал. 9 - 15. 

Технически резерви на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми 

Чл. 213в. (1) Когато пенсионноосигурително дружество, 

което управлява фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми, при осъществяване на 

дейност в друга държава членка покрива биометрични рискове, 

гарантира минимално ниво на доходност и/или размер на пенсиите 

с оглед осигуряване на точно изпълнение на задълженията по 

сключени пенсионни договори, трябва: 

1. да създаде задължително технически резерви; 

2. да поддържа във всеки момент активи за покриване на 

техническите резерви, съответстващи по размер на поетите 

задължения. 

(2) Активите за покриване на техническите резерви по 

ал. 1, т. 2 се формират и поддържат във фонда за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми като 

обособено имущество, отделено от останалите активи на фонда, 

за което се води самостоятелно счетоводство. 

(3) Видовете резерви, редът и методиката за тяхното 

образуване, както и максималният размер на техническия лихвен 

процент се определят с наредба на комисията. 

(4) Преизчисляването на техническите резерви се 

извършва ежегодно и се заверява от отговорния актюер на 
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пенсионноосигурителното дружество. Използваните актюерски 

методи и редът и начинът за изчисляването на резервите се 

определят с наредбата по ал. 3. 

(5) Изчисляването на техническите резерви се извършва 

така, че: 

1. минималният размер на техническите резерви се 

определя посредством надеждни и справедливи актюерски 

изчисления и допускания, които отчитат всички задължения, 

произтичащи от сключените пенсионни договори; минималният 

размер трябва да бъде достатъчен за изплащане на всички 

отпуснати пенсии; 

2. възприетите за оценка на задълженията икономически 

и актюерски допускания се избират разумно, като се отчита по 

целесъобразност подходяща граница за неблагоприятните 

отклонения; 

3. размерът на техническия лихвен процент се определя 

в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 3, като се 

отчитат: 

а) доходността от активите, покриващи техническите 

резерви, и очакваната възвръщаемост от инвестициите, и/или 

б) пазарната доходност на квалифицирани дългови ценни 

книжа, издадени или гарантирани от правителство на държава 

членка; 

4. биометричните таблици, използвани за изчисляването 

на техническите резерви, се определят, като се вземат предвид 

основните характеристики на лицата с отпуснати пенсии по 

професионални схеми с покрит биометричен риск, както и 

очакваното бъдещо развитие на рисковете; 

5. методът и актюерските допускания при изчисляването 

на техническите резерви не могат да се променят освен в 

случаите на промени в правните, демографските или 

икономическите обстоятелства, на които се основават 

допусканията. 

Финансиране на техническите резерви на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми 

Чл. 213г. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

осигурява във всеки момент достатъчни и подходящи активи, 

които покриват предвидените в наредбата по чл. 213в, ал. 3 

технически резерви във връзка с всички поети задължения с 

покрити рискове. 

(2) Техническите резерви трябва да бъдат изцяло 

покрити във всеки момент за всички управлявани професионални 

схеми. При нарушаване на това задължение заместник-

председателят на комисията прилага мярката по чл. 344, ал. 1, 

т. 16.” 
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§ 45. В чл. 214 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Заглавието се изменя така: 

„Учредяване и управление на фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване”. 

2. Създава се нова ал. 4: 

„(4) Пенсионноосигурителното дружество може да 

регистрира и управлява във всеки от фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по един инвестиционен 

портфейл от всеки вид по чл. 214г, ал. 1, като регистрирането 

и управлението на балансиран портфейл е задължително. Видовете 

инвестиционни портфейли във фонда се определят с решение на 

общото събрание на акционерите на дружеството.” 

3. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно 

ал. 5, 6, 7 и 8. 

§ 46. Създават се чл. 214а, 214б, 214в и 214г: 

„Инвестиционен портфейл и разплащателни сметки 

Чл. 214а. (1) Инвестиционният портфейл представлява 

обособена част от активите и пасивите на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване или на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.  

(2) Пенсионноосигурителното дружество води 

самостоятелно счетоводство за всеки обособен инвестиционен 

портфейл и изчислява и обявява стойност на един дял за всеки 

от тях.  

(3) Инвестиционният портфейл се създава за неопределен 

срок. 

(4) За всеки инвестиционен портфейл, обособен във 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в 

банката попечител на съответния фонд се открива и води отделна 

разплащателна сметка. 

Обособяване на активите и пасивите в инвестиционен портфейл 

Чл. 214б. (1) Активите, обособени в един инвестиционен 

портфейл, са част от активите на фонда за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, която се управлява съгласно определена инвестиционна 

политика и правила за управление на риска.  

(2) Пасивите, обособени в един инвестиционен портфейл, 

представляват част от пасивите на фонда за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, която съответства на дългосрочните задължения към 
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участниците в портфейла и краткосрочните задължения, свързани 

с управлението му.  

Активи и пасиви на фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване 

Чл. 214в. (1) Активите на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, се състоят от активите, обособени в инвестиционни 

портфейли, и активите, обособени в технически резерви във 

фонда. 

(2) Пасивите на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, се 

състоят от пасивите, обособени в инвестиционни портфейли, и 

пасивите, обособени в технически резерви във фонда. 

(3) В разплащателната сметка на инвестиционния 

портфейл в банката попечител постъпват всички средства на 

участниците в инвестиционния портфейл и плащанията, свързани с 

управлението на тези средства. От същата сметка се извършват 

всички плащания, свързани с изпълнение на задълженията по чл. 

214б, ал. 2. 

(4) Пенсионноосигурителното дружество не може: 

1. да изпълнява задълженията към участниците в един 

портфейл с активи, обособени в друг портфейл във фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване или във фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, съответно в техническите резерви във фонда; 

2. да прехвърля активи и пасиви между управляваните 

инвестиционни портфейли в съответните фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, както и между тях и 

техническите резерви във фонда, освен в предвидените в този 

кодекс и актовете по прилагането му случаи; 

3. да преразпределя приходи, разходи, положителен или 

отрицателен финансов резултат между управляваните 

инвестиционни портфейли в съответните фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, както и между тях и 

техническите резерви във фонда.  

Видове инвестиционни портфейли 

Чл. 214г. (1) Инвестиционният портфейл може да бъде 

агресивен, балансиран или консервативен. Видът на 

инвестиционния портфейл се определя в зависимост от неговия 

рисков профил.  

(2) При определяне на рисковия профил на портфейла се 

вземат предвид следните критерии, които трябва да бъдат 

включени в инвестиционната политика на портфейла: 
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1. допустимите инвестиционни инструменти по чл. 176, 

ал. 1 и количествените ограничения за отделните класове, групи 

или отделни видове инструменти;  

2. разпределение на инвестициите по чл. 176, ал. 1 по 

географски региони, индустрии, сектори или пазарни сегменти; 

3. специфични инвестиционни стратегии или стилове на 

инвестиционната политика, както и предвидената възможност за 

тактическо разпределение на активите;  

4. степен на провеждане на активна или пасивна 

политика по отношение на предварително определен пазарен 

индекс или еталон;  

5. ограничения по отношение на кредитното качество и 

матуритетната структура на дълговите ценни книжа;  

6. политика по отношение на ликвидността на активите;   

7. синтетични показатели за равнището на риска, 

определен на основата на единна методология.  

(3) Относителният дял на инвестициите във финансови 

инструменти с променлив доход спрямо размера на активите, 

обособени в съответния инвестиционен портфейл, трябва да бъде: 

1. не по-малко от 50 на сто и не повече от 80 на сто 

за агресивния портфейл; 

2. не по-малко от 15 на сто и не повече от 50 на сто 

за балансирания портфейл; 

3. не повече от 15 на сто за консервативния портфейл. 

(4) Финансови инструменти с променлив доход по ал. 3 

са посочените в чл. 176, ал. 1, т. 2, 3, 10, т. 12, буква „в”, 

т. 13, буква „в”, т. 14 и 16.”  

§ 47. В чл. 215 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Заглавието се изменя така: 

„Отговорност и гаранции”. 

2. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Пенсионноосигурителното дружество отговаря 

имуществено пред  участниците във фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване за вреди, настъпили в 

резултат на неизпълнение на задълженията му по отношение на 

управлението и представляването на фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване.” 

3. В ал. 2 думите „осигурените лица и 

пенсионерите” се заменят с „участниците във фондовете”. 

4. Създава се ал. 4: 
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„(4) Активите на фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване не подлежат на принудително изпълнение.” 

§ 48. В чл. 216 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Наименованието на инвестиционния портфейл 

задължително съдържа наименованието на фонда за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, думите “инвестиционен 

портфейл” и означение за вида му съгласно чл. 214г, ал. 1.” 

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: 

„(4) Само фондове и инвестиционни портфейли, 

регистрирани в съответствие с този кодекс, могат да използват 

в своето наименование в комбинация думите по ал. 1 - 3 или 

техни равнозначни на български или на чужд език.” 

§ 49. Членове 218, 219 и 220 се изменят така: 

„Разрешение за управление на фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване 

Чл. 218. (1) Разрешение за управление на фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване или на фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми се издава от заместник-председателя на комисията. 

(2) За получаване на разрешение по ал. 1 лицензираното 

пенсионноосигурително дружество подава до комисията писмено 

искане, към което се прилагат: 

1. решението на общото събрание на лицензираното 

пенсионноосигурително дружество за учредяване на фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми; 

2. правилникът за организацията и дейността на фонда; 

3. актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми 

във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и 

имената и личните данни на отговорния актюер, както и 

определени с наредба на комисията документи, доказващи 

наличието на законовите изисквания по чл. 122и и 122к; 

4. образци на осигурителни и пенсионни договори; 

5. предварителен договор с банка-попечител; 

6. информация за видовете инвестиционни портфейли, 

които пенсионноосигурителното дружество предвижда да 

регистрира и управлява във фонда; 
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7. справка по образец съгласно наредба на комисията за 

програмна и техническа обезпеченост на информационната система 

на дружеството; 

8. справка за организационната структура на 

дружеството и неговата кадрова обезпеченост; 

9. документ за платена такса за разглеждане на 

документи. 

(3) Заместник-председателят на комисията може с 

писмено уведомление да даде указания за отстраняване на 

нередовности, както и да изиска и други документи, данни и 

информация за извършване на преценка налице ли са условията за 

издаване на разрешение или отказ. 

(4) Пенсионноосигурителното дружество подава 

едновременно с искането по ал. 2 и заявление по чл. 227а, ал. 

1 за получаване на разрешение за регистриране и управление на 

балансиран инвестиционен портфейл. Заедно със заявленията по 

изречение първо дружеството може да подаде и заявление за 

регистриране и управление на друг вид портфейл. 

Срок за разглеждане на искането за разрешение за управление на 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми 

Чл. 219. (1) Заместник-председателят на комисията се 

произнася с решение в двумесечен срок от подаване на искането 

по чл. 218, ал. 2, а когато са дадени указания за отстраняване 

на нередовности или са поискани допълнителни документи, данни 

и информация - в едномесечен срок от представянето им. 

(2) С уведомлението по чл. 218, ал. 3 заместник-

председателят на комисията определя срок за отстраняване на 

нередовностите и/или предоставянето на допълнителни документи, 

данни и информация, който не може да бъде по-кратък от 14 дни 

и по-дълъг от един месец. Заместник-председателят на комисията 

може да поиска допълнителна информация за заявителя от 

компетентните държавни органи и от трети лица. 

(3) Ако уведомлението по чл. 218, ал. 3 не бъде прието 

на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, 

определеният на заявителя срок тече от поставянето на 

уведомлението на специално определено за целта място в 

сградата на комисията. Последното обстоятелство се 

удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, 

определени със заповед на председателя на комисията. 

(4) Заместник-председателят на комисията уведомява 

писмено заявителя за решението по ал. 1 в 7-дневен срок от 

вземането му. 
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(5) В случаите по чл. 218, ал. 4 едновременно с 

решението по ал. 1 заместник-председателят на комисията издава 

и решение, съответно решения, по чл. 227а, ал. 4. 

Отказ за даване на разрешение за управление на фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми 

Чл. 220. (1) Заместник-председателят на комисията 

отказва да даде разрешение, когато: 

1. след изтичането на определения срок по чл. 219, ал. 

2 не са представени всички необходими документи, данни и 

информация или представените съдържат непълна, противоречива 

или невярна информация; 

2. не са изпълнени изискванията на този кодекс; 

3. се произнася с отказ за издаване на разрешение за 

регистриране и управление на балансиран инвестиционен 

портфейл; 

4. липсва необходимата финансова, кадрова или 

информационна обезпеченост на пенсионноосигурителното 

дружество; 

5. по негова преценка е налице реална и непосредствена 

заплаха за интересите на осигурените лица и/или пенсионерите. 

(2) В случай на отказ пенсионноосигурителното 

дружество може да направи ново искане за получаване на 

разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми не по-рано от 6 

месеца от датата на отказа.” 

§ 50. В чл. 221 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Заглавието се изменя така: 

„Вписване в търговския регистър”. 

2. Алинея 1 се изменя така:   

„(1) Агенцията по вписванията вписва в търговския 

регистър фонда за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване или фонда за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми, ако 

пенсионноосигурителното дружество е подало заявление за 

вписване в  

3-месечен срок от получаване на разрешението от заместник-

председателя на комисията.” 

3. В ал. 2 думата „съда” се заменя с „търговския 

регистър”. 
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4. В ал. 3 т. 1, 2 и 3 се отменят. 

5. В ал. 4 думите „регистъра на окръжния съд” се 

заменят с „търговския регистър” и накрая се добавя 

„включително трите имена и единният граждански номер на 

лицата, които управляват и представляват 

пенсионноосигурителното дружество”. 

6. В ал. 5 думите „регистъра на съда” се заменят с 

„търговския регистър”. 

7. Създава се ал. 6: 

„(6) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

уведоми заместник-председателя на комисията за вписването в 7-

дневен срок от извършването му.” 

§ 51.  Членове 222 и 223 се отменят. 

§ 52.  В чл. 224 след думите „професионални схеми” се 

поставя запетая и се добавя „както и за получаване на 

разрешение за регистриране и управление на инвестиционен 

портфейл и за вписването му”. 

§ 53.  В чл. 225 ал. 1 се изменя така: 

„(1) Заместник-председателят на комисията отнема 

разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми при: 

1. констатиране, че документите, данните или 

информацията, послужили като основание за издаването на 

разрешението, са с невярно съдържание; 

2. неподаване на заявлението за вписване в търговския 

регистър в 3-месечен срок от получаване на разрешението за 

управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми; 

3. преобразуване на пенсионноосигурително дружество, 

когато управлението на фонда преминава към друго 

пенсионноосигурително дружество; 

4. прекратяване на фонда поради вливане във или 

сливане с друг фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми; 

5. преценка за наличие на реална и непосредствена 

заплаха за интересите на осигурените лица и/или пенсионерите; 

6. отнемане на разрешението за регистриране и 

управление на балансирания инвестиционен портфейл;  

7. отнемане на пенсионната лицензия на 

пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.” 
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§ 54. В чл. 226, ал. 1 след думата „вноските” се 

добавя „и сумите за изплащане” и думата „осигурителни” се 

заличава. 

§ 55. В чл. 227 думите „съда, извършил вписването, 

обнародва съобщението в „Държавен вестник” се заменят с 

„Агенцията по вписванията”. 

§ 56. Създават се чл. 227а, 227б, 227в и 227г: 

„Разрешение за регистриране и управление на инвестиционен 

портфейл 

Чл. 227а. (1) За получаване на разрешение за 

регистриране и управление на инвестиционен портфейл във 

фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

пенсионноосигурителното дружество подава до заместник-

председателя на комисията заявление, към което прилага: 

1. решение на общото събрание на акционерите на 

дружеството за създаване на инвестиционния портфейл; 

2. инвестиционна политика на инвестиционния 

портфейл и ключови характеристики на инвестиционната политика 

на портфейла; 

3. правила за управление на риска на 

инвестиционния портфейл; 

4. договор на пенсионноосигурителното дружество с 

банката попечител на фонда, с което се уреждат условията за 

воденето и съхранението на активите, обособени в 

инвестиционните портфейли; 

5. данни за вида на информацията, която 

пенсионноосигурителното дружество събира от лицата, както и за 

реда, по който ги консултира, с цел да направят най-подходящ 

избор на инвестиционен портфейл; 

6. документ за платена такса за разглеждане на 

документи; 

7. други документи и данни, определени с наредба 

на комисията. 

(2) За регистриране и управление на всеки следващ 

инвестиционен портфейл пенсионноосигурителното дружество 

подава заявление към което освен документите по ал. 1 прилага 

и: 

1. допълнително споразумение към договора с 

банката попечител на фонда, с което се уреждат условията за 

воденето и съхранението на обособените в инвестиционния 

портфейл активи на фонда; 

2. документите по чл. 218, ал. 2, т. 7 и 8.  
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(3) Заместник-председателят на комисията може да 

изисква коригирането или допълването на документите по ал. 1 и 

2, както и представянето на други документи, данни и 

информация и да определя срок за представянето им. Той може да 

изиска допълнителна информация от компетентни държавни органи 

или от трети лица.   

(4) Заместник-председателят на комисията се произнася 

с решение в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 

1 и 2, а когато са поискани допълнителни сведения и документи 

или отстраняване на неизправности - в едномесечен срок от 

представянето им.  

(5) Заместник-председателят на комисията уведомява 

писмено заявителя за решението си по ал. 4 в 7-дневен срок от 

вземането му. 

(6) При създаване на инвестиционен портфейл от друг 

вид в същия фонд пенсионноосигурителното дружество 

задължително уведомява за това участниците в управляваните 

обособени инвестиционни портфейли. Уведомяването се извършва 

чрез публикация в два централни всекидневника и информация на 

електронната страница на дружеството в интернет в едномесечен 

срок от вписването на портфейла в търговския регистър по 

делото на съответния фонд. 

Отказ за даване на разрешение за регистриране и управление на 

инвестиционен портфейл 

Чл. 227б. (1) Заместник-председателят на комисията 

отказва да даде разрешение, когато: 

1. инвестиционната политика и/или наименованието 

на портфейла не съответства на рисковия му профил; 

2. не са защитени в достатъчна степен интересите 

на участниците в портфейла; 

3. след изтичането на определения срок по чл. 

227а, ал. 3 не са представени допълнителните сведения или 

документи или не са отстранени неизправностите; 

4. едновременно с това решение се произнася и с 

решение, с което отказва издаване на разрешение за 

регистриране и управление на балансиран инвестиционен портфейл 

в същия фонд; 

5. не са изпълнени други изисквания на този кодекс 

и актовете по прилагането му. 

(2) В случай на отказ пенсионноосигурителното 

дружество може да подаде ново заявление за получаване на 

разрешение за регистриране на инвестиционен портфейл от същия 

вид не по-рано от 6 месеца от датата на отказа. 

Вписване на инвестиционен портфейл 
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Чл. 227в. (1) Инвестиционният портфейл се вписва в 

търговския регистър по делото на фонда за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, въз основа на писмено заявление, което съдържа: 

1. данни за пенсионноосигурителното дружество – 

заявител; 

2. данни за фонда, по чието дело се иска вписване; 

3. наименование на инвестиционния портфейл, чието 

вписване се иска;  

4. подлежащото на вписване обстоятелство; 

5. подпис на заявителя. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат решението на 

общото събрание на пенсионноосигурителното дружество за 

обособяване на инвестиционния портфейл и разрешението на 

заместник-председателя на комисията за регистрирането и 

управлението му. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява 

комисията за вписването в 7-дневен срок от извършването му.  

(4) Дружеството може да започне да управлява 

инвестиционния портфейл от датата на вписването му в 

търговския регистър. 

(5) Инвестиционният портфейл подлежи на вписване по 

реда на Закона за регистър БУЛСТАТ. 

(6) Инвестиционният портфейл се вписва служебно в 

публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за 

Комисията за финансов надзор. 

Отнемане на разрешение за регистриране и управление на 

инвестиционен портфейл 

Чл. 227г. (1) Заместник-председателят на комисията 

отнема разрешението за регистриране и управление на 

инвестиционен портфейл: 

1. когато инвестиционният портфейл престане да 

отговаря на условията, при които е издадено разрешението; 

2. когато е налице реална и непосредствена заплаха 

за интересите на участниците в портфейла; 

3. едновременно с отнемане на пенсионната лицензия 

на пенсионноосигурителното дружество или на разрешението за 

управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми; 
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4. едновременно с отнемане на разрешението за 

регистриране и управление на балансиран инвестиционен портфейл 

в същия фонд; 

5.  при прехвърляне на инвестиционния портфейл при 

условията на чл. 320, ал. 5.  

(2) След отнемане на разрешението за регистриране и 

управление на инвестиционен портфейл пенсионноосигурителното 

дружество не може да сключва нови договори, с които да 

предлага управление на средствата на лицата в съответствие с 

инвестиционната политика на този портфейл.  

(3) Отнемането на разрешението не освобождава 

пенсионноосигурителното дружество от задълженията му по 

сключените договори.”  

§ 57. Членове 228, 229, 229а, 229б и 229в се изменят 

така: 

„Правилник за организацията и дейността на фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми 

Чл. 228. (1) Правилникът за организацията и дейността 

на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или 

на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми се приема от управителните органи на 

пенсионноосигурителното дружество. 

(2) Правилникът за организацията и дейността на фонда 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване трябва да 

съдържа: 

1. наименованието на фонда; 

2. наименованието, седалището и адреса на управление 

на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява; 

3. условията за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, включително посочване, че при осигуряването във 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване не 

се гарантира положителна доходност и че стойността на един дял 

може да се понижи; 

4. условията и реда за сключване на осигурителни или 

пенсионни договори, реда за измененията и допълненията в тях и 

условията за прекратяването им; 

5. видовете пенсионни схеми и тяхното описание; 

6. реда за набиране на осигурителни вноски; 

7. условията и реда за водене на индивидуални партиди 

и за предоставяне на осигуреното лице на извлечения от тях; 



 

 

 

82 

8. видовете инвестиционни портфейли във фонда и 

основните характеристики на техните рискови профили;  

9. реда и начина за избор на инвестиционен портфейл от 

лицето, съответно - за определяне на портфейл на лицата, 

изрично заявили, че не желаят да направят самостоятелен избор;  

10. размера на таксите и удръжките, събирани от 

пенсионноосигурителното дружество; 

11. условията, реда и сроковете за изплащане на 

пенсиите и на еднократните или разсрочените плащания; 

12. условията, реда и сроковете за прехвърляне на 

натрупаните средства по индивидуалната партида или партиди от 

фонда в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, както и за промяна на избора на инвестиционен 

портфейл и за прехвърляне на средства от индивидуална партида 

в един към партида в друг инвестиционен портфейл в същия фонд; 

13. условията и реда за извършване на изменения и 

допълнения в правилника; 

14. изрично упоменаване на начина и реда за обяви и 

съобщения, свързани с дейността на пенсионния фонд; 

15. методите и периодичността на оценка на активите на 

фонда, обособени в един или повече инвестиционни портфейли; 

16. правата и задълженията на пенсионноосигурителното 

дружество, на осигуреното лице, на работодателите и другите 

осигурители. 

(3) Правилникът за организацията и дейността на фонда 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми трябва да съдържа: 

1. информацията по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6 - 8, 13 - 15; 

2. реда и сроковете за изплащане на пенсиите и на 

еднократните или разсрочените плащания; 

3. правата и задълженията на страните по осигурителния 

договор и законоустановените права на осигурените лица, 

пенсионерите и другите лица, които могат да получават плащания 

от фонда; 

4. реда и сроковете за прехвърляне от осигурените лица 

на натрупаните средства по индивидуалната им партида; 

5. размера на таксата по чл. 256, ал. 1, т. 3 и начина 

за определяне на таксата по чл. 257, ал. 1, т. 3. 

Изменение и допълнение на правилниците на фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване 
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Чл. 229. (1) Измененията и допълненията на 

правилниците по чл. 228, ал. 2 и 3 се одобряват от заместник-

председателя на комисията.  

(2) За одобряване на промени в правилника 

пенсионноосигурителното дружество подава до заместник-

председателя на комисията искане, към което прилага: 

1. решението на управителния орган за приемане на 

промените; 

2. правилникът за организацията и дейността на 

съответния фонд; 

3. образци на осигурителните и пенсионните договори. 

(3) В случаите, когато с промените се предвижда 

пенсионноосигурителното дружество да предлага нова пенсионна 

схема и/или да поема нов риск с документите по ал. 2 се 

прилагат и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми 

във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване; 

(4) При разглеждане на документите от заместник-

председателя на комисията се прилагат съответно чл. 218, ал. 3 

и чл. 219.  

(5) Пенсионноосигурителното дружество уведомява 

осигурените лица за конкретните изменения и допълнения в 

правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд 

чрез публикуване в два централни всекидневника и на страницата 

си в интернет в срок една седмица от получаване на решението 

на заместник-председателя на комисията. 

Необходими документи за регистриране на професионална схема 

Чл. 229а. (1) Пенсионноосигурителното дружество, 

съответно чуждестранната институция, подава до заместник-

председателя на комисията по утвърден от него образец писмено 

заявление за регистриране на професионална схема, към което се 

прилагат: 

1. колективното споразумение, съответно заверен 

препис-извлечение от колективния трудов договор с условията на 

професионалната схема; 

2. заверено копие от осигурителния договор между 

предприятието осигурител и дружеството, съответно 

чуждестранната институция; 

3. актюерски разчети за схемата. 

 

(2) В случаите, когато документите по ал. 1 са 

изготвени на чужд език, те трябва да бъдат придружени с точен 

превод на български език. 
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(3) Заявлението по ал. 1 се подава в 10-дневен срок от 

сключване на осигурителния договор. 

(4) Заместник-председателят на комисията може да 

изисква и друга информация във връзка с документите по ал. 1 и 

да определя срок за представянето й не по-дълъг от 14 дни. 

(5) При всяка промяна на документите или 

обстоятелствата по ал. 1  и/или на данните, вписани в 

публичния регистър на професионалните схеми, 

пенсионноосигурителното дружество, съответно чуждестранната 

институция, уведомява заместник-председателя на комисията в 

14-дневен срок от узнаване на промяната, като представя и 

необходимите документи. В тези случаи се прилагат съответно 

ал. 1, 2 и 4. 

(6) При прехвърляне на професионалната схема в друг 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, уведомяването по ал. 5 се извършва от 

пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който 

е прехвърлена схемата. 

Регистриране на професионална схема 

Чл. 229б. (1) В 14-дневен срок от представянето на 

заявлението по чл. 229а, ал. 1 или уведомяването по чл. 229а, 

ал. 5 и 6 заместник-председателят на комисията издава 

разпореждане за регистриране на професионалната схема в 

публичния регистър на професионалните схеми, съответно за 

промени във вписаните в него данни. 

(2) В случай че условията на професионалната схема не 

отговарят на изискванията на този кодекс и/или представените 

актюерски разчети  не са в съответствие с характеристиките й, 

заместник-председателят на комисията уведомява съответното 

пенсионноосигурително дружество за констатираните 

неизправности и до отстраняването им не издава разпореждане за 

регистриране на схемата или за промени във вписаните данни. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество може да започне 

да управлява схемата след регистрирането й в публичния 

регистър на професионалните схеми.  

(4) Когато за управление на професионалната схема 

българско предприятие осигурител е сключило осигурителен 

договор с чуждестранна институция, заместник-председателят на 

комисията издава разпореждане за регистрирането й само в 

случай, че от компетентния надзорен орган на държавата членка 

е получена информация за наименованието и адреса на 

предприятието осигурител в Република България и основните 

характеристики на професионалната схема, включително 

актюерските разчети за нея. 
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(5) Комисията води публичен регистър на 

професионалните схеми, за които е издадено разпореждане по ал. 

1. В регистъра се вписват: 

1. наименование, седалище и адрес на управление, 

търговска регистрация и единен идентификационен код на 

предприятието осигурител; 

2. наименование, седалище и адрес на управление, 

търговска регистрация, единен идентификационен код и номер на 

пенсионната лицензия на пенсионноосигурителното дружество или 

съответните данни за чуждестранната институция; 

3. входящ номер и дата на заявлението по чл. 229а, ал. 

1 и номер и дата на разпореждането за регистриране на схемата; 

4. входящ номер и дата на уведомлението по чл. 229а, 

ал. 5 или 6, документа, обстоятелството или данните, в които е 

извършена промяната, и номер и дата на  разпореждането за 

вписване на промяната; 

5. забележки по вписани обстоятелства. 

Дейност на пенсионноосигурително дружество в  друга държава 

членка 

Чл. 229в. (1) Пенсионноосигурително дружество, 

управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми, може да упражнява дейност 

в друга държава членка, като сключи осигурителен договор с 

чуждестранно предприятие осигурител. Отношенията на 

чуждестранното предприятие осигурител с осигурените лица се 

уреждат от трудовото и социалното законодателство на другата 

държава членка, съгласно което се осъществява управлението на 

схемата.  

(2) Преди сключване на договора по ал. 1 

пенсионноосигурителното дружество уведомява писмено заместник-

председателя на комисията за: 

1. приемащата държава членка; 

2. наименованието и адреса на чуждестранното 

предприятие осигурител в приемащата държава членка; 

3. основните характеристики на професионалната схема, 

включително и актюерските разчети за нея. 

(3) В срок до три месеца от получаване на 

уведомлението по ал. 2 заместник-председателят на комисията 

изпраща съдържащата се в него информация на компетентния 

надзорен орган в приемащата държава членка и уведомява 

незабавно за изпращането й пенсионноосигурителното дружество, 

подало уведомлението. 

(4) В случаите на приложени спрямо 

пенсионноосигурителното дружество принудителни административни 
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мерки по реда на чл. 344, ал. 1,  

т. 3, 5, 6, 14-16 и ал. 2, т. 1 и 3, когато дружеството не 

притежава необходимата организационна, финансова или кадрова 

обезпеченост за управление на конкретната професионална схема 

и/или представените актюерски разчети не са в съответствие с 

характеристиките на професионалната схема, както и в други 

случаи, определени със закон, информацията по ал. 3 не се 

изпраща на компетентния надзорен орган и 

пенсионноосигурителното дружество не може да сключи 

осигурителен договор по ал. 1, за което се уведомява от 

заместник-председателя на комисията.  

(5) След получаване от компетентния надзорен орган на 

приемащата държава членка  на информацията за приложимите към 

професионалната схема разпоредби на трудовото и социалното 

законодателство и на тези, свързани с разкриването на 

информация и с инвестиционната дейност, ако са въведени 

такива, заместник-председателят на комисията я изпраща 

незабавно на пенсионноосигурителното дружество. 

(6) Пенсионноосигурителното дружество може да започне 

да управлява професионалната схема веднага след получаване на 

информацията по ал. 5, а в случай че такава не е изпратена от 

компетентния надзорен орган на приемащата държава членка - в 

двумесечен срок от датата, на която е получило уведомлението 

от заместник-председателя на комисията по реда на ал. 3. 

Дружеството уведомява заместник-председателя на комисията, в 

случай че започне да управлява професионална схема и 

периодично му предоставя данни за управлението й. 

(7) Независимо от получаването на информацията по ал. 

5 при управление на професионална схема 

пенсионноосигурителното дружество спазва приложимите към 

професионалната схема разпоредби на трудовото и социалното 

законодателство на другата държава членка и на тези, свързани 

с разкриването на информация, както и с инвестиционната 

дейност, ако са въведени такива. 

(8) При дейност в друга държава членка 

пенсионноосигурителното дружество е длъжно да информира 

осигурените лица, пенсионерите и другите лица, които имат 

права по професионалната схема, съгласно изискванията на 

законодателството на приемащата държава членка. 

(9) Компетентният надзорен орган на приемащата държава 

членка уведомява заместник-председателя на комисията за всяко 

изменение в приложимото трудово и социално законодателство, 

което може да повлияе на характеристиките на професионалната 

схема, доколкото засяга нейното действие, както и за промяната 

на приложимите разпоредби, свързани с разкриването на 

информация, както и с инвестиционната дейност, ако са въведени 

такива, които имат отношение към управляваната от 
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пенсионноосигурителното дружество схема. Заместник-

председателят на комисията уведомява незабавно 

пенсионноосигурителното дружество за промените.  

(10) При управлението на професионална схема 

компетентният надзорен орган на приемащата държава членка 

осъществява надзор за спазване на приложимите към нея 

разпоредби на трудовото и социалното законодателство и на 

тези, свързани с разкриването на информация, както и с 

инвестиционната дейност, ако са въведени такива. 

(11) При установяване на нарушения на приложимото 

законодателство и разпоредбите, посочени в ал. 10, 

компетентният надзорен орган на приемащата държава членка 

уведомява незабавно заместник-председателя на комисията. 

(12) След получаване на уведомлението по ал. 11 

заместник-председателят на комисията съгласувано с 

компетентния надзорен орган на приемащата държава членка 

предприема необходимите мерки за преустановяване на 

нарушението от пенсионноосигурителното дружество. 

(13) В случай че пенсионноосигурителното дружество не 

изпълни приложените принудителни административни мерки или 

такива не са му били приложени от заместник-председателя на 

комисията, компетентният орган на приемащата държава членка 

може след информиране на заместник-председателя на комисията 

да приложи подходящи мерки в съответствие с националното си 

законодателство. 

(14) Редът и начинът за предоставяне на данните по ал. 

6 се определят от заместник-председателя на комисията.” 

§ 58. В чл. 229г се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) В срок до два месеца от получаване от 

компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната 

институция на информацията по  

чл. 229в, ал. 2 заместник-председателят на комисията му 

изпраща в писмена форма информация за приложимите към 

осигуряването по професионална схема разпоредби на трудовото и 

социалното законодателство на Република България, както и за 

разпоредбите на чл. 123з, ал. 2 и 3 и чл. 251, ал. 10. 

Заместник-председателят на комисията уведомява компетентния 

надзорен орган по седалището на чуждестранната институция за 

всяко изменение в разпоредбите по изречение първо, които имат 

отношение към управляваната от чуждестранната институция 

схема.” 
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2. В ал. 3 думите „приложимите разпоредби, свързани с 

инвестиционната дейност и разкриване на информация” се заменят 

с „на разпоредбите на чл. 123з, ал. 2 и 3 и чл. 251, ал. 10”. 

3. В ал. 4, т. 2 думата „съответния” се заменя със 

„съответното предприятие осигурител”. 

§ 59. Създава се чл. 229д: 

„Надзор върху дейността по доброволно пенсионно осигуряване, 

осъществявана от лица по чл. 120а, ал. 3, т. 2 

Чл. 229д. (1) Надзорът над лицата по чл. 120а, ал. 3, 

т. 2 се осъществява от компетентните надзорни органи на 

държавата членка, в която са регистрирани. В случай на 

установено нарушение на приложимите разпоредби на този кодекс 

заместник-председателят уведомява писмено компетентния орган 

на държавата членка по седалището на лицето и съгласува 

необходимите мерки за преустановяване на нарушението. 

(2) Когато въпреки приложените мерки от компетентния 

надзорен орган по седалището на чуждестранната институция или 

поради липсата на подходящи мерки в тази държава лицето по чл. 

120а, ал. 3, т. 2 продължава да извършва нарушението, 

заместник-председателят на комисията може след информиране на 

компетентния надзорен орган да приложи принудителна 

административна мярка по чл. 344, ал. 1, т. 17.” 

§ 60. В чл. 230 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 4 т. 1 се изменя така: 

„1. предприятия осигурители - за осигурените от тях 

лица в професионална схема;”. 

2. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) Личните вноски, вноските от осигурители и 

вноските от друг осигурител се водят отделно по индивидуалната 

партида на осигуреното лице.” 

3. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) Вноските от предприятието осигурител по ал. 4 се 

водят отделно от личните вноски по индивидуалната партида на 

осигуреното лице.” 

§ 61. В чл. 232 ал. 2 се изменя така: 

„(2) Осигуряването по професионални схеми се урежда 

задължително в колективно споразумение или в колективен трудов 

договор, които трябва да съдържат поне: 

1. условията на професионалната схема с минималното 

съдържание по чл. 237, ал. 5;  
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2. пенсионноосигурителното дружество, което ще 

управлява схемата или начина за избора му и вида на 

инвестиционния портфейл по  

чл. 214г, ал. 1, в съответствие с чиято инвестиционна политика 

ще се управляват средствата на осигурените лица;  

3. начин на присъединяване към професионалната схема 

към момента на възникването й и при последващо присъединяване 

и образец на документа, с който лицето се присъединява; 

4. начин на отказ от участие в схемата и образец на 

документа за отказ; 

5. размер на осигурителната вноска на предприятието 

осигурител и условия, ред и начин за промяна на размера на 

осигурителната вноска; 

6. начин на внасяне на вноски за сметка на осигуреното 

лице, ако професионалната схема предвижда такива, и образец на 

документа, с който лицето изразява съгласие или отказ за 

удържането им от възнаграждението му; 

7. условия, ред и начин за спиране или прекратяване на 

плащането на осигурителни вноски от предприятието осигурител;  

8. условия, ред и начин за изменения и допълнения в 

схемата и процедура за одобряване на промените; 

9. условия за прекратяване на осигурителния договор; 

10. условия за прехвърляне на схемата в друг съответен 

фонд.” 

§ 62. Членове 233 и 234 се изменят така: 

„Задължение за превеждане на осигурителна вноска 

Чл. 233. (1) Осигурителите са длъжни по желание на 

осигуреното лице да удържат от възнаграждението му за 

съответния месец осигурителната вноска, която е за негова 

сметка, и да я превеждат по посочена от лицето разплащателна 

сметка на инвестиционен портфейл във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване. 

(2) Предприятията осигурители удържат от 

възнаграждението на осигуреното лице за съответния месец 

осигурителната вноска за негова сметка и я превеждат по 

разплащателната сметка на инвестиционния портфейл във фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми. Удръжките за сметка на осигуреното лице могат да се 

правят само с негово изрично писмено съгласие. 

Индивидуална партида 

Чл. 234. (1) Вноските за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или от друг 
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инвестиционен портфейл в същия фонд, се записват и натрупват 

по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата 

на постъпването им по разплащателната сметка на съответния 

инвестиционен портфейл във фонда. 

(2) Всяко осигурено лице може да има само по една 

индивидуална партида във всеки инвестиционен портфейл във фонд 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или във фонд 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми. В индивидуалната партида се правят записи 

за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките. 

(3) Индивидуалната партида се води в левове и в 

дялове. Вноските за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване и средствата, прехвърлени от друг фонд или 

инвестиционен портфейл, се отчитат в дялове и в части от 

дялове. 

(4) Удръжките като процент от всяка осигурителна 

вноска се извършват преди отчитането й в дялове по ал. 3. 

(5) Всеки дял представлява пропорционална част от 

нетната стойност на активите на фонда,  обособени в един 

инвестиционен портфейл. Дяловете в един портфейл са равни 

помежду си по стойност, определена и обявена съгласно ал. 9. 

(6) Стойността на всички дялове и части от дялове в 

инвестиционния портфейл е равна на  нетната стойност на 

активите на фонда, обособени в този портфейл.  

(7) Доходът от инвестиране средствата на фонда, 

обособени в един инвестиционен портфейл, се включва при 

определянето на стойността на един дял на този портфейл 

съгласно ал. 5. 

(8) Не се допуска преразпределение на средства и 

дялове между индивидуалните партиди. 

(9) Редът и начинът за изчисляване и обявяване на 

стойността на един дял, както и изискванията към воденето на 

индивидуалната партида се определят с наредба на комисията. 

(10) Стойността на един дял на инвестиционен портфейл 

в деня на постъпване на средства по неговата разплащателна 

сметка за първия участник в портфейл е равна на един лев. 

(11) Натрупаните средства в индивидуалните партиди на 

осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение. 

(12) По време на натрупването на средства в 

индивидуалните партиди на осигурените лица не могат да се 

правят други отчисления освен посочените в този кодекс. 

(13) При отпускане на пожизнена пенсия от фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване натрупаните 

средства по индивидуалната партида или част от тях, 
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включително средствата за изплащане на еднократната сума по 

чл. 244б, се прехвърлят в техническите резерви по  

чл. 213, ал. 2, т. 2 според условията на правилника за 

организацията и дейността на фонда и условията на пенсионния 

договор.  

(14) При отпускане на пенсия по професионална схема с 

осигурени биометрични рискове и/или гарантирано минимално ниво 

на доходност и/или определен размер на пенсията натрупаните 

средства по индивидуалната партида на осигуреното лице или 

част от тях се прехвърлят към активите по чл. 213в, ал. 1, т. 

2 според условията по осигурителния договор и на 

професионалната схема.” 

§ 63. Глави двадесет и трета, двадесет и четвърта, 

двадесет и пета и двадесет и шеста се изменят така: 

„Глава двадесет и трета 

ДОГОВОРИ 

Сключване на осигурителен договор 

Чл. 235. (1) Договорът за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване урежда отношенията по доброволното 

пенсионно осигуряване и се сключва между: 

1. пенсионноосигурителното дружество, от една страна, 

и осигуреното лице, осигурителя или другия осигурител, от 

друга страна - за осигуряване в инвестиционен портфейл на фонд 

за допълнително доброволно осигуряване; 

2. пенсионноосигурителното дружество, от една страна, 

и предприятието осигурител, от друга страна - за осигуряване в 

инвестиционен портфейл на фонд за допълнително доброволно 

осигуряване по професионални схеми.  

(2) Когато осигурителният договор е сключен между 

осигурител и пенсионноосигурително дружество, той е в полза на 

осигурените лица. 

(3) В случаите на допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване въз основа на договор по ал. 1, т. 1 с осигурител 

или друг осигурител се изисква лицето, в чиято полза е сключен 

договорът, да представи писмено съгласие да бъде осигурявано, 

преди да започне внасянето на осигурителни вноски в негова 

полза. Осигурителят или другият осигурител предоставя на 

пенсионноосигурителното дружество копие от писменото съгласие 

на всяко лице не по-късно от превода на първата осигурителна 

вноска за него. 

(4) Освен съгласието на лицето да бъде осигурявано, 

документът по ал. 3 трябва да съдържа и: 

1. изрично посочване на избрания от лицето 

инвестиционен портфейл или изявление, че не желае да избере 

самостоятелно портфейл и е уведомено, че в този случай 
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средствата му ще се управляват в балансирания инвестиционен 

портфейл на  фонда; 

2. изявление на лицето, че е запознато и приема 

инвестиционната политика на портфейла по т. 1. 

(5) В случаите на осигуряване във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при 

сключване на осигурителния договор предприятието осигурител 

представя на пенсионноосигурителното дружество колективното 

споразумение, съответно препис-извлечение от колективния 

трудов договор, с условията на професионалната схема и списък 

на осигурените лица, включени в тази схема. 

Ограничения на правата на осигурените лица 

Чл. 236. (1) В осигурителния договор за осигуряване 

във фонд за допълнително доброволно осигуряване може да се 

ограничи правото на осигуреното лице: 

1. да изтегли или да прехвърли в друг фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване внесените в 

негова полза за сметка на друг осигурител средства за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване; 

2. да прехвърли в друг фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване внесените в негова полза за сметка на 

работодател или на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 средства за 

доброволно пенсионно осигуряване. 

(2) Ограниченията по ал. 1, т. 2 не се прилагат, 

когато: 

1. осигурителният договор е прекратен; 

2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение 

или договорът за управление или контрол са прекратени. 

(3) В случаите на осигуряване по професионална схема 

ограниченията на правата на осигурените лица и тяхното 

отпадане се уреждат изцяло в колективния трудов договор, 

съответно в колективното споразумение за професионалната 

схема. 

Съдържание на осигурителния договор 

Чл. 237. (1) Осигурителният договор задължително 

съдържа: 

1. имената и адресите на страните по договора, 

търговската регистрация и единния идентификационен код на 

фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или на 

фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, пенсионната лицензия и търговската 

регистрация на пенсионноосигурителното дружество, което 

управлява фонда за допълнително доброволно пенсионно 
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осигуряване, и единния идентификационен код или съответните 

данни за чуждестранната институция; 

2. наименованието и кода по БУЛСТАТ на инвестиционния 

портфейл; 

3. предмета и обхвата на осигуряването; 

4. размера на осигурителната вноска; 

5. условията, реда и начина за плащане на 

осигурителната вноска и за изтегляне на средства от 

индивидуалната партида в инвестиционния портфейл; 

6. правата и задълженията на страните; 

7. посочване, че на осигуреното лице или лица не се 

гарантира доходност или запазване на пълния размер на 

внесените от тях средства; 

8. датата на сключването и влизането в сила на 

осигурителния договор; 

9. условията за прекратяване на договора; 

10. размера на таксите и удръжките; 

11. трите имена и ЕГН на осигурителния посредник – в 

случай, когато договорът е сключен с посредничеството му. 

(2) Освен информацията по ал. 1 осигурителният договор 

за осигуряване с лични вноски във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване съдържа и изявление на 

лицето, че е запознато и приема инвестиционната политика на 

портфейла. 

(3) Инвестиционната политика на инвестиционния 

портфейл се прилага към осигурителния договор и е неразделна 

част от него. Пенсионноосигурителното дружество уведомява 

осигурените лица за измененията и допълненията на 

инвестиционната политика лично или чрез публикация в два 

централни всекидневника в срок една седмица от решението на 

управителния орган за приемане на промяната. 

(4) Освен информацията по ал. 1 осигурителният договор 

за осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми съдържа и пълното описание 

на схемата, като към него се прилага инвестиционната политика 

на инвестиционния портфейл, определен в професионалната схема. 

(5) Професионалната схема задължително определя: 

1. кръга на осигурените лица; 

2. начин на осигуряване – от вноски на предприятието 

осигурител или комбинация от вноски на предприятието 

осигурител и лични вноски на осигурените лица; 



 

 

 

94 

3. осигурителни вноски и критерии за диференцирането 

им; 

4. вида на инвестиционния портфейл по чл. 214г, ал. 1, 

в съответствие с чиято инвестиционна политика ще се управляват 

средствата на осигурените лица; 

5. видове плащания и критерии за диференцирането им; 

6. правата и задълженията на осигурените по 

професионалната схема лица, включително при прекратяване на 

осигуряването по професионалната схема или прекратяване на 

предприятието осигурител, както и ограниченията за изтегляне 

или прехвърляне на средствата, внесени за тяхна сметка или за 

сметка на предприятието осигурител в индивидуалните им 

партиди;  

7. лицата, които имат право на еднократно или 

разсрочено изплащане на натрупаните по индивидуалната партида 

средства при смърт на осигурено лице или на пенсионер;  

8. условията, които трябва да бъдат изпълнени, 

включително навършване на определена възраст в рамките на чл. 

243, ал. 3, за да бъдат извършени плащания по професионалната 

схема, както и условията, при които отпадат ограниченията, 

свързани с плащанията; 

9. условията, които трябва да бъдат изпълнени за   

прехвърляне на натрупаните средства от лични вноски и/или от 

вноски на предприятието осигурител по друга професионална 

схема. 

Срок 

Чл. 238. Осигурителният договор е безсрочен и се 

съставя и подписва в толкова екземпляри, колкото са страните 

по него. 

Задължение за предоставяне на документи 

Чл. 239. Пенсионноосигурителното дружество 

задължително предоставя при поискване актуално копие от: 

1. правилника на фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно 

осигуряване по професионални схеми - на осигуреното лице, 

осигурителя, другия осигурител или предприятието осигурител; 

2. инвестиционната политика на инвестиционния 

портфейл, приложена към осигурителния договор - на лицата, 

осигурени по договор с осигурител, друг осигурител или 

предприятие осигурител; 

3. правилата за управление на риска на инвестиционния 

портфейл - на осигуреното лице, осигурителя, другия осигурител 

или предприятието осигурител. 



 

 

 

95 

Прекратяване на осигурителния договор 

Чл. 240. (1) Осигурителният договор за осигуряване в 

инвестиционен портфейл във фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване или във фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми не може да бъде 

прекратен едностранно от пенсионноосигурителното дружество 

освен в случаите, предвидени в този кодекс. 

(2) Осигурителният договор за осигуряване в 

инвестиционен портфейл във фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване се прекратява задължително в следните 

случаи: 

1. при смърт на осигуреното лице – при осигуряване с 

лични вноски; 

2. когато осигуреното лице прехвърли пълния размер на 

натрупаните средства по индивидуалната си партида по реда на 

чл. 247,  

ал. 1 - 3 – при осигуряване с лични вноски; 

3. при еднократно изтегляне или прехвърляне в 

техническите резерви по чл. 213, ал. 2, т. 2 на цялата 

натрупана сума по индивидуалната партида – при осигуряване с 

лични вноски; 

4. при смърт на друг осигурител - физическо лице. 

(3) Осигурителният договор за осигуряване във фонд за 

допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми се 

прекратява при прехвърляне на професионалната схема в друг 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми. 

Пенсионен договор 

Чл. 241. (1) Изплащането на пенсия става въз основа на 

пенсионен договор, сключен между пенсионноосигурителното 

дружество и пенсионера. 

(2) Пенсионният договор задължително съдържа: 

1. имената и адресите на страните по договора, 

търговската регистрация и единния идентификационен код на 

фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или на 

фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, пенсионната лицензия и търговската 

регистрация на пенсионноосигурителното дружество, което 

управлява фонда за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, и единния идентификационен код или съответните 

данни за чуждестранната институция; 

2. имената и личните данни на пенсионера; 

3. вида и размера на пенсията и начина за нейното 

актуализиране;  
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4. срока за получаване на пенсията; 

5. размера на сумата, срещу прехвърлянето на която на 

пенсионера се отпуска пожизнена пенсия; 

6. реда и начина за изплащане на пенсията; 

7. права на наследниците на пенсионера, съответно 

размера на сумата, която се изплаща в случай на смърт на 

пенсионер с отпусната пожизнена пенсия, и лицето, на което 

трябва да се изплати сумата; 

8. реда и начина за предоставяне на информация на 

пенсионера; 

9. разходи по изплащането на пенсията; 

10. условията за прекратяване на договора. 

(3) При сключване на пенсионен договор пенсионерът 

получава при поискване заверено копие от правилника на фонда, 

действащ към датата на сключване на договора. 

Договор за разсрочено изплащане 

Чл. 241а. (1) В случай че при придобиване на право на 

пенсия от фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване осигуреното лице желае да получи натрупаните 

средства по индивидуалната му партида в съответния фонд като 

разсрочено изплащане, се сключва договор за разсрочено 

изплащане. 

(2) Договорът за разсрочено изплащане е срочен 

договор, неразделна част от който е план на плащанията.  

(3) Относно съдържанието на договора за разсрочено 

изплащане се прилагат съответно чл. 241, ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 

7, предложение първо и т. 8 и 10. 

Консултативен съвет 

Чл. 242. (1) Интересите на участниците във фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване се представляват 

от консултативен съвет. 

(2) Изискванията към състава, правата и задълженията 

на консултативния съвет се определят с наредба на Министерския 

съвет по предложение на комисията. 

Глава двадесет и четвърта 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, ПЕНСИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ 

Лична пенсия за старост 

Чл. 243. (1) Правото на лична пенсия за старост при 

осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване възниква при придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст по реда на част първа или до 5 

години преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 - 3. 



 

 

 

97 

(2) Пенсията при осигуряване във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване може да бъде пожизнена или 

срочна по избор на осигуреното лице. 

(3) Правото на лична пенсия за старост при осигуряване 

във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми възниква при навършване на 60-годишна 

възраст за жените и мъжете или до 5 години преди навършването 

на тази възраст съгласно условията на професионалната схема. 

(4) Пенсията по ал. 3 за лица, осигурени в 

професионална схема на българско предприятие осигурител, е 

срочна. 

Лична пенсия за инвалидност 

Чл. 244. (1) Правото на лична пенсия за инвалидност 

при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване възниква от датата на инвалидизирането, посочена в 

решението на териториалната експертна лекарска комисия или на 

Националната експертна лекарска комисия. 

(2) Личната пенсия за инвалидност може да бъде 

пожизнена или срочна в зависимост от решението на органите по 

ал. 1. При пожизнено инвалидизиране по желание на осигуреното 

лице личната пенсия за инвалидност може да бъде и срочна.  

Лична пожизнена пенсия за старост 

Чл. 244а. (1) Личната пожизнена пенсия за старост е 

гарантирано месечно плащане на определена в пенсионния договор 

сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата 

смърт. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество се задължава да 

изплаща лична пожизнена пенсия за старост срещу прехвърляне на 

всички или на част от натрупаните средства по индивидуалната 

партида на лицето в техническите резерви по чл. 213, ал. 2, т. 

2. 

(3) В случаите по ал. 2, когато само част от 

индивидуалната партида е прехвърлена в техническите резерви, 

пенсионерът има право да получи останалите средства по 

индивидуалната партида като срочна пенсия или еднократно или 

разсрочено изплащане. 

Трето ползващо се лице 

Чл. 244б. (1) При отпускане на лична пожизнена пенсия 

пенсионноосигурителното дружество може да се задължи при смърт 

на пенсионера да изплати еднократно определена сума на 

посочено от него в пенсионния договор трето ползващо се лице. 

При сключване на пенсионния договор, както и по всяко време на 

действието му, пенсионерът може да определи или промени 

третото ползващо се лице. 
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(2) За сключване на пенсионен договор със задължение 

за пенсионноосигурителното дружество да изплати определена 

сума при смъртта на пенсионера на трето ползващо се лице не е 

необходимо съгласието на това лице. 

(3) Когато пенсионният договор е сключен в полза на 

децата на пенсионера, ползващи се лица са и децата, родени 

след сключването на договора, освен ако е уговорено друго. 

(4) Ако пенсионният договор е сключен в полза на 

съпруг на пенсионера, правото принадлежи на лицето, което се 

намира в брак с пенсионера към деня на настъпването на 

смъртта, освен ако е уговорено друго. 

(5) Когато ползващите се лица са няколко, те имат 

равни права, освен ако е уговорено друго. 

(6) Ако трето ползващо се лице почине преди 

пенсионера, определената в пенсионния договор сума за него се 

изплаща на наследниците на пенсионера. 

(7) Третото ползващо се лице губи правата си по 

договора, ако умишлено е причинило смъртта на пенсионера. Ако 

ползващите се лица са няколко, частта на ползващото се лице, 

умишлено причинило смъртта на пенсионера, се разпределя по 

равно между останалите, освен ако е уговорено друго. 

(8) Ако няма определени други ползващи се лица в 

случая по ал. 7, определената в пенсионния договор сума се 

изплаща на наследниците на пенсионера. 

(9) Ако почине пенсионер, получаващ пожизнена пенсия с 

еднократно определена сума по ал. 1, и няма ползващи се лица 

или наследници по закон, сумата остава в техническите резерви. 

Право на третото ползващо се лице 

Чл. 244в. (1) Определената в пенсионния договор сума 

не влиза в наследствената маса на пенсионера дори когато за 

ползващи се лица са определени наследниците му. 

(2) Ако ползващото се лице е наследник, то има право 

на сумата дори ако се откаже от наследството. 

Лична срочна пенсия 

Чл. 244г. (1) Личната срочна пенсия е месечно плащане 

на определена в пенсионния договор сума за определен в 

договора срок.  

(2) Срочната пенсия е с гарантиран или с променлив 

размер.  

Лична срочна пенсия с гарантиран размер 

Чл. 244д. (1) С пенсионния договор за отпускане на 

срочна пенсия с гарантиран размер пенсионноосигурителното 

дружество се задължава да изплаща на пенсионера до изтичане на 
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определен в договора срок сума, чийто размер не може да се 

намалява.  

(2) Срочната пенсия с гарантиран размер се изплаща от 

индивидуалната партида на пенсионера до изтичане срока на 

договора.  

(3) В случай че по време на действието на пенсионния 

договор средствата по индивидуалната партида на пенсионера се 

изчерпят пенсионноосигурителното дружество продължава да му 

изплаща пенсията със средства от пенсионния резерв по чл. 

213а.  

(4) В случай че след изтичане на срока по договора по 

индивидуалната партида на пенсионера има останали средства, те 

се прехвърлят в пенсионния резерв по чл. 213а. 

(5) При смърт на пенсионера преди изтичане срока на 

пенсионния договор пенсионноосигурителното дружество дължи на 

наследниците му настоящата стойност на поетите задължения към 

пенсионера за оставащия срок на договора.  

(6) Определената по реда на ал. 5 сума се изплаща на 

наследниците еднократно. 

(7) В случай че след изплащане на сумата по ал. 6 има 

останали средства по индивидуалната партида на пенсионера, те 

се прехвърлят в пенсионния резерв по чл. 213, ал. 2, т. 1. 

Лична срочна пенсия с променлив размер 

Чл. 244е. (1) С пенсионния договор за отпускане на 

срочна пенсия с променлив размер пенсионноосигурителното 

дружество се задължава да изплаща пенсия на пенсионера до 

изтичане на определения в договора срок. По време на 

действието на договора размерът на пенсията може да се 

увеличава или намалява периодично в зависимост от постигнатата 

доходност от управление на средствата по индивидуалната 

партида на пенсионера.  

(2) В пенсионния договор се посочва, че рискът от 

инвестиране на средствата се носи от пенсионера. 

(3) При смърт на пенсионера преди изтичане срока на 

пенсионния договор пенсионноосигурителното дружество дължи на 

наследниците му останалите средства по индивидуалната партида, 

в случай че има такива средства.  

Разсрочено изплащане 

Чл. 244ж. (1) С договора за разсрочено изплащане на 

средства пенсионноосигурителното дружество се задължава да 

изплати на лице, което е придобило право на лична пенсия за 

старост или инвалидност в определен срок натрупаните средства 

по индивидуалната му партида, на няколко части с еднакъв или 

различен размер, на равни или неравни периоди от време. 
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(2) При смърт на осигуреното лице преди изплащане на 

всички натрупани средства по индивидуалната му партида 

пенсионноосигурителното дружество дължи на наследниците му 

останалите средства по партидата. 

Права на наследниците 

Чл. 245. (1) Наследници на осигурените лица и 

пенсионерите със срочни пенсии са: 

1. посочените изрично от тях лица в осигурителния, 

пенсионния или договора за разсрочено изплащане на средства, 

или  

2. наследниците по закон, в случай че в договора няма 

изрично посочени лица по т. 1. 

(2) Наследниците могат да получат средствата като 

еднократно или разсрочено изплащане, освен ако в този закон е 

предвидено друго. 

(3) Лицата, които имат право на еднократно или 

разсрочено изплащане от фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми при смърт на 

осигуреното лице или на пенсионер, се определят в колективното 

споразумение или в колективния трудов договор. 

(4) Когато няма лица по ал. 3, натрупаните средства по 

индивидуалната партида се дължат съгласно Закона за 

наследството. 

(5) За неуредените в тази глава въпроси относно 

наследяването се прилага Законът за наследството.  

Размер на пожизнената пенсия 

Чл. 246. (1) Размерът на пожизнената пенсия по този 

дял се определя на базата на: 

1. средствата, които се прехвърлят в техническите 

резерви по  

чл. 213, ал. 2, т. 2, намалени с таксата по чл. 256, ал. 3; 

2. поетите задължения за изплащане на пенсия и 

определена сума на трето ползващо се лице при смърт на 

пенсионера; 

3. биометричните таблици за смъртност, одобрени от 

заместник-председателя на комисията; 

4. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-

председателя на комисията. 

(2) Размерът на пожизнените пенсии може да се 

увеличава на определени периоди по време на действие на 

пенсионния договор в зависимост от постигнатата доходност от 

управление на средствата в техническите резерви, правилника за 
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организацията и дейността на фонда и условията на пенсионния 

договор.  

(3) Актуализирането на пенсиите по реда на ал. 2 може 

да е под формата на еднократна добавка към пенсията или под 

формата на увеличение на пенсията. Видът и начинът за 

актуализация на пенсиите се определят в правилника за 

организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване и се описват в актюерските разчети. 

(4) Актуализирането на пожизнените пенсии се извършва 

поне веднъж на всеки пет години с освободените по реда на чл. 

213б, ал. 5, т. 2 средства от техническите резерви. 

Биометрични таблици и технически лихвен процент 

Чл. 246а. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

използва едни и същи таблици за смъртност и еднакъв размер на 

техническия лихвен процент за изчисление на пожизнените пенсии 

и техническите резерви по чл. 213,  

ал. 2, т. 2. Размерът на техническия лихвен процент за 

изчисление за пожизнените пенсии не може да е по-голям от 

максималния размер, определен с наредба по реда на чл. 213б, 

ал. 6. 

(2) Отчитането на пола като актюерски фактор при 

определяне размера на пожизнената пенсия се допуска, в случай 

че пенсионноосигурителното дружество ползва надеждна и редовно 

актуализирана публична статистическа информация, от която е 

видно определящото значение на пола. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество актуализира 

таблиците по чл. 246, ал. 1, т. 3 при: 

1. съществени промени в официалната статистическа 

информация, на която се основават; 

2. настъпили по негова преценка съществени промени в 

продължителността на живота на осигурените лица в съвкупността 

на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. 

(4) Актуализираните таблици се представят за одобрение 

на заместник-председателя на комисията заедно с актюерските 

изследвания, които обосновават промените. 

(5) При съществени промени в официалната статистическа 

информация, на която се основават таблиците по чл. 246, ал. 1, 

т. 3, заместник-председателят на комисията може да задължи 

пенсионноосигурителното дружество да извърши необходимите 

промени в тях и да ги представи за одобряване. 

(6) В случаите по ал. 4 и 5 заместник-председателят на 

комисията се произнася с решение в едномесечен срок от 

получаването на таблиците и уведомява писмено 

пенсионноосигурителното дружество за решението в  

7-дневен срок от вземането му. 
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(7) Заместник-председателят на комисията отказва да 

одобри промените в таблиците по чл. 246, ал. 1, т. 3, когато: 

1. измененията не са в съответствие с актуалната 

официална статистическа информация за страната; 

2. представените от пенсионноосигурителното дружество 

актюерски изследвания не обосновават исканите промени; 

3. не са използвани подходящи актюерски методи при 

изготвянето им; 

4. са допуснати технически грешки при изчисленията или 

други несъответствия. 

Размер на срочната пенсия 

Чл. 246б. (1) Размерът на срочната пенсия по този дял 

се определя на базата на: 

1. натрупаната сума по индивидуалната партида; 

2. срока на получаване; 

3. техническия лихвен процент, одобрен от заместник-

председателя на комисията. 

(2) Размерът на срочните пенсии с променлив размер 

може да се променя по време на действие на пенсионния договор, 

като се увеличава или намалява на определени периоди в 

зависимост от постигнатата доходност от управление на 

средствата по индивидуалната партида на пенсионера, правилника 

за организацията и дейността на фонда и условията на 

пенсионния договор. При промяна на пенсията новият й размер се 

изчислява по реда на ал. 1.  

(3) Размерът на срочните пенсии с гарантиран размер 

може да се увеличава на определени периоди по време на 

действие на пенсионния договор в зависимост от постигнатата 

доходност от управление на средствата по индивидуалната 

партида, правилника за организацията и дейността на фонда и 

условията на пенсионния договор.  

(4) Актуализирането на пенсиите по реда на ал. 3 може 

да е под формата на еднократна добавка към пенсията или под 

формата на увеличение на пенсията. Видът и начинът на 

актуализацията на пенсиите се определят в правилника за 

организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване и се описват в актюерските разчети. 

Минимален размер на пенсията 

Чл. 246в. Когато натрупаните средства по 

индивидуалната партида не са достатъчни за отпускане на пенсия 

с размер не по-малък от 10 на сто от минималната месечна 

работна заплата за страната, валидна към момента на 
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определянето на пенсията, осигуреното лице има право да получи 

средствата си като еднократно или разсрочено изплащане.  

Разходи по изплащане 

Чл. 246г. Разходите по изплащане на пенсиите, 

еднократното и разсроченото изплащане на средства на лицата са 

за сметка на пенсионноосигурителното дружество. В случаите, 

когато средствата се изплащат в друга държава членка, 

разходите по изплащане се поемат от пенсионноосигурителното 

дружество до размера на аналогичните разходи на територията на 

Република България. 

Право на прехвърляне 

Чл. 247. (1) Осигуреното лице има право да прехвърли 

натрупаните средства по индивидуалната си партида или част от 

тях от един в друг инвестиционен портфейл в същия или в друг 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Правото 

на прехвърляне в друг фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване може да се упражни не повече от веднъж в 

рамките на една календарна година. 

(2) Ограничението по ал. 1, изречение второ не се 

прилага при несъгласие с извършени промени в правилника за 

организацията и дейността на фонда, ако в тримесечен срок от 

уведомлението по чл. 229, ал. 5 осигуреното лице подаде 

заявление за прехвърляне на средства, освен ако тези промени 

произтичат от изменение в нормативната уредба. 

(3) Осигуреното лице има право не повече от веднъж в 

рамките на една календарна година да прехвърли натрупаните по 

индивидуалната си партида средства от лични вноски или част от 

тях по индивидуална партида в същия или в друг фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване на съпруг или на 

роднини по права линия до втора степен. 

(4) При прекратяване на правоотношението между 

предприятието осигурител и осигуреното лице лицето има право 

да прехвърли натрупаните средства от лични осигурителни вноски 

по индивидуалната си партида или част от тях от един в друг 

инвестиционен портфейл в същия или в друг фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. 

(5) Извън случаите по ал. 4 осигуреното по 

професионална схема лице може да прехвърля средства от 

индивидуалната си партида съгласно условията на схемата. 

(6) Професионална схема може да бъде прехвърлена от 

един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми в друг съответен фонд, управляван от друго 

пенсионноосигурително дружество, въз основа на допълнително 

споразумение между страните по колективното споразумение, 

съответно по колективния трудов договор. 
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(7) Редът и начинът за прехвърляне по този член се 

определят с наредбата по чл. 171, ал. 5. 

Право на изтегляне и изплащане на натрупаните средства 

Чл. 248. (1) Осигуреното лице има право да изтегли: 

1. по всяко време натрупаните по индивидуалната 

партида средства от лични осигурителни вноски - при 

осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване; 

2. средствата, натрупани от вноски на осигурителя - 

само при придобиване право на лична пенсия за старост или за 

инвалидност. 

(2) При придобиване право на лична пенсия за старост 

или инвалидност от фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване осигуреното лице има право на избор 

между съответния вид пенсия при условията по този дял или на 

еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по 

индивидуалната му партида. 

Запазване на права при движение между държави членки 

Чл. 248а. (1) Осигурените лица по професионална схема, 

за които е прекратено внасянето на осигурителни вноски по тази 

схема в резултат от преместването им от Република България в 

друга държава членка, запазват правата си в същата степен, 

както и осигурените лица, по отношение на които вече не се 

внасят осигурителни вноски, но които остават в Република 

България. 

(2) Алинея 1 се прилага и към други лица, имащи права 

по съответната професионална схема. 

Плащания в други държави членки 

Чл. 248б. Плащания за осигурени лица по професионална 

схема, както и за други лица, имащи права по такава схема, се 

извършват в други държави членки след приспадане на дължимите 

данъци и разходите по превода. 

Жалби и сигнали 

Чл. 248в. (1) Осигуреното лице и лицата по чл. 245, 

ал. 1 и 3 имат право да подават жалби и сигнали до 

пенсионноосигурителното дружество, до консултативния съвет и 

до комисията за нарушения в дейността на 

пенсионноосигурителното дружество. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

отговори на всяка подадена до него жалба в 30-дневен срок от 

постъпването й.  



 

 

 

105 

(3) Консултативният съвет, съответно комисията, са 

длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от 

датата на получаването й. 

(4) Пенсионноосигурителното дружество представя на 

консултативния съвет до 20 число на всеки месец всички 

постъпили до дружеството през предходния месец жалби и 

сигнали, свързани с осигуряването в съответния фонд, както и 

изготвените отговори по тях. 

Глава двадесет и пета 

ИНВЕСТИЦИИ 

Задължения при инвестиране 

Чл. 249. Пенсионноосигурителното дружество инвестира 

средствата на фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване при спазване принципите на надеждност, ликвидност, 

доходност и диверсификация в интерес на участниците във фонда. 

Чл. 249а. Пенсионноосигурителното дружество е длъжно: 

1. да изпълнява инвестиционната политика на всеки 

инвестиционен портфейл, обособен във фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване с оглед постигане на 

инвестиционните му цели, както и да спазва инвестиционните 

ограничения, предвидени в нея, в този кодекс и в актовете по 

прилагането му; 

2. да управлява риска, свързан с инвестициите на всеки 

портфейл, обособен във фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, като постоянно наблюдава и оценява 

риска на всяка инвестиция на портфейла и нейното влияние върху 

рисковия профил на целия инвестиционен портфейл;  

3. да спазва правилата за управление на риска по чл. 

250а, ал. 2; 

4. да третира равностойно и справедливо фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които 

управлява, както и обособените в тях инвестиционни портфейли и 

техническите резерви. 

Инвестиционна политика 

Чл. 250. (1) Управителният орган на 

пенсионноосигурителното дружество приема инвестиционна 

политика на всеки инвестиционен портфейл, която се 

преразглежда на три години, както и незабавно след всяка 

съществена промяна в пазарните условия и/или в инвестиционните 

цели на участниците в портфейла.  

(2) Изменената и допълнена инвестиционна политика се 

представя на заместник-председателя на комисията в седемдневен 

срок от промяната й. Пенсионноосигурителното дружество 

уведомява осигурените лица за конкретните изменения и 
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допълнения в инвестиционната политика в 14-дневен срок от 

решението на управителния орган чрез публикуване в два 

централни всекидневника и на страницата си в интернет. 

(3) Изискванията към минималното съдържание на 

инвестиционната политика по ал. 1 се определят с наредба на 

комисията. 

Инвестиране 

Чл. 250а. (1) Пенсионноосигурителното дружество може 

да инвестира средствата, обособени в инвестиционен портфейл, 

само във финансови инструменти и инвестиционни имоти по чл. 

176, ал. 1. 

(2) Управителният орган на пенсионноосигурителното 

дружество приема правила за управление на риска на всеки 

инвестиционен портфейл с цел постоянно наблюдение и оценка на 

риска на всяка инвестиция на портфейла и нейното влияние върху 

рисковия му профил и ги представя на заместник-председателя на 

комисията в 7-дневен срок от тяхното приемане или промяна. 

(3) Изискванията към минималното съдържание на 

правилата за управление на риска по ал. 2 се определят с 

наредба на комисията. 

Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на 

фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

Чл. 250б. (1) Пенсионноосигурителното дружество не 

може да придобива за сметка на фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване финансови инструменти: 

1. които не са напълно изплатени; 

2. издадени от дружеството или от свързани с него 

лица. 

(2) Активи на фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване не могат да бъдат придобивани от: 

1. пенсионноосигурителното дружество, което управлява 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, с 

изключение на предвидените в този кодекс случаи; 

2. управляван от пенсионноосигурителното дружество 

фонд за допълнително пенсионно осигуряване; 

3. член на управителен или контролен орган на 

пенсионноосигурителното дружество; 

4. лице по чл. 123в, ал. 4 или член на управителен или 

контролен орган на това лице; 

5. свързани лица с лицата по т. 1-4. 

(3) Фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване не могат да  придобиват активи от лицата по ал. 2. 
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(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се 

прилага в случаите на търговия на регулиран пазар. 

(5) Пенсионноосигурителното дружество не може да 

сключва кръстосани сделки от името и за сметка на 

управляваните от него фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване. 

(6) Пенсионноосигурителното дружество не може да 

извършва къси продажби на финансови инструменти за сметка на 

управляваните от него фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване. 

(7) Инвестиционен имот може да бъде обособен само в 

един инвестиционен портфейл или в техническите резерви. 

(8) Не се допуска ползването на инвестиционен имот, 

придобит от фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, за нуждите на  пенсионноосигурителното дружество 

и на свързаните с него лица. 

(9) Пенсионноосигурителното дружество не може от името 

и за сметка на управляваните от него фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване да сключва на многостранна 

система за търговия и извън регулиран пазар сделки с финансови 

инструменти, приети за търговия на регулиран пазар. Забраната 

не се прилага за сделки с инструментите по чл. 176, ал. 1, т. 

1 и 11 и сделки с акции, предмет на търгово предложение. 

Инвестиции в един емитент 

Чл. 250в. (1) Фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване не могат поотделно да придобиват повече 

от 7 на сто от акциите на един емитент или участие, чрез което 

дружеството или фондовете - заедно или поотделно - могат да 

определят пряко или непряко повече от половината от членовете 

на управителния орган или по друг начин да упражняват решаващо 

влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на 

емитента. 

(2) Пенсионноосигурителното дружество и управляваните 

от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване не могат 

да придобиват общо повече от 20 на сто от акциите на един 

емитент или участие, чрез което дружеството заедно с фондовете 

могат да определят пряко или непряко повече от половината от 

членовете на управителния орган или по друг начин да 

упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на емитента. 

Инвестиционни ограничения 

Чл. 251. (1) Не повече от 5 на сто от активите, 

обособени в един инвестиционен портфейл, могат да бъдат 

инвестирани във финансови инструменти, издадени от един 

емитент, с изключение на тези по чл. 176, ал. 1, т. 1 и 11, 
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като общата стойност на инвестираните средства на фонда във 

финансови инструменти, издадени от един емитент и свързаните с 

него лица не може да надвишава 10 на сто от активите на фонда. 

Когато емитентът е банка, в ограничението по предходното 

изречение се включват и банковите депозити на фонда в тази 

банка, форуърдните валутни договори, договорите за лихвен 

суап, репо сделките и обратните репо сделки с нея.  

(2) Не повече от 30 на сто от активите, обособени в 

един инвестиционен портфейл,  могат да бъдат деноминирани във 

валута, различна от лев и евро. 

(3) Не повече от 10 на сто от активите, обособени в 

един инвестиционен портфейл,  могат да бъдат инвестирани в 

ценни книжа по  

чл. 176, ал. 1, т. 3. 

(4) Не повече от 10 на сто от активите, обособени в 

един инвестиционен портфейл,  могат да бъдат инвестирани в 

ценни книжа по  

чл. 176, ал. 1, т. 9. 

(5) Не повече от 10 на сто от активите, обособени в 

един инвестиционен портфейл,  могат да бъдат инвестирани в 

ценни книжа на колективни инвестиционни схеми, управлявани от 

едно и също управляващо дружество. 

(6) Не повече от 10 на сто от активите, обособени в 

един инвестиционен портфейл, могат да бъдат инвестирани в 

ценни книжа по  

чл. 176, ал. 1, т. 16. 

(7) Не повече от 10 на сто от активите, обособени в 

един инвестиционен портфейл,  могат да бъдат инвестирани в 

инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 17, като 

инвестицията в един имот не може да надвишава  

5 на сто от активите на портфейла.  

(8) Не повече от 5 на сто от средствата, натрупани по 

професионална схема, могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, 

емитирани от предприятието осигурител. 

(9) Не повече от 10 на сто от средствата, натрупани по 

професионална схема, могат да бъдат инвестирани в ценни книжа, 

издадени от предприятието осигурител и свързаните с него лица. 

(10) Чуждестранна институция може да инвестира 

средствата, свързани с дейност по чл. 229г, при спазване на 

следните ограничения: 

1. не повече от 30 на сто от средствата могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа, които не са приети за търговия на 

регулиран пазар на ценни книжа; 

2. не повече от 5 на сто от средствата могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент; 
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3. не повече от 10 на сто от средствата могат да бъдат 

инвестирани в ценни книжа, издадени от един емитент и 

свързаните с него лица; 

4. не повече от 30 на сто от средствата могат да бъдат 

деноминирани във валута, различна от лев и евро. 

(11) При определяне на относителния дял на 

инвестираните средства по ал. 1–7 и по чл. 251г се включва 

стойността на вземанията на пенсионния фонд, свързани с 

придобиването или продажбата на активи от съответния вид. 

Нарушаване на ограниченията 

Чл. 251а. (1) Пенсионноосигурителното дружество е 

длъжно да приведе активите, обособени в инвестиционен 

портфейл, в съответствие с изискванията на чл. 214г, ал. 3, 

чл. 250в, 251 и 251г и с количествените ограничения за тези 

активи, определени в инвестиционната политика на портфейла, в 

тримесечен срок от датата на превишаване на съответното 

инвестиционно ограничение, когато то се дължи на: 

1. промяна в пазарната цена или в цената, използвана 

за извършване на последваща оценка на актив на фондовете; 

2. промяна в общата стойност на активите, обособени в 

портфейла; 

3. придобиване на права по § 1, т. 3 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 

4. намаляване на капитала на даден емитент; 

5. други обективни причини, писмено обосновани и 

документирани от пенсионноосигурителното дружество. 

(2) В случаите по ал. 1 до привеждане на активите, 

обособени в инвестиционния портфейл, в съответствие със 

законовите изисквания, пенсионноосигурителното дружество не 

може да придобива активи за портфейла, по отношение на които е 

нарушено ограничението. 

(3) Срокът по ал. 1 за активите по чл. 176, ал. 1, т. 

17 е шестмесечен. 

(4) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да 

следи ежедневно за спазване на изискванията на чл. 176, ал. 1 

и на чл. 179б, ал. 1 към инвестициите на управлявания от него 

фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, 

съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми. В случай че придобити 

финансови инструменти престанат по обективни причини да 

отговарят на посочените изисквания, пенсионноосигурителното 

дружество е длъжно в шестмесечен срок от промяната да продаде 

тези инструменти, съответно да прекрати сключените договори. 

Инвестиране на средствата за покриване на техническите резерви 
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Чл. 251б. (1) Средствата за покриване на техническите 

резерви по чл. 213в, ал. 1 се инвестират в съответствие с 

характера и продължителността на предвидените пенсионни 

плащания. 

(2) Активите по ал. 1 не могат да се залагат, да се 

ипотекират и да се обременяват с други тежести. 

(3) Активите за покриване на техническите резерви се 

диверсифицират и разпределят така, че нито една категория от 

тях, пазарът на който се търгуват или отделна инвестиция да не 

е със значителен дял. 

(4) Инвестиция в категории активи, които са с висока 

степен на риск, оценен съгласно правилата на чл. 250а, ал. 2, 

както и делът на активите, които имат ниска ликвидност, трябва 

да бъдат ограничени до равнища, които няма да нарушат 

спазването на принципите по чл. 175, ал. 1. 

(5) Редът и начинът за инвестиране на средствата за 

покриване на техническите резерви, ограниченията при 

инвестирането им и правилата за определяне и оценка на 

активите за покриване на резервите се определят с наредба на 

комисията. 

Забрана за получаване и предоставяне на заеми 

Чл. 251в. Пенсионноосигурителното дружество не може да 

получава, както и да предоставя заеми от името и за сметка на 

управляваните фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване или да обезпечава чужди задължения с активи на 

фондовете. 

Репо сделки и обратни репо сделки 

Чл. 251г. Пенсионноосигурителното дружество може да 

сключва от името и за сметка на управляваните от него фондове 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване репо сделки и 

обратни репо сделки с ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 и т. 

11, букви „а” – „г” на обща стойност до  

5 на сто от активите на фонда, ако:   

1. страна по сделката е банка; 

2. срокът на сделката е до три месеца. 
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Сделки за намаляване на инвестиционния риск 

Чл. 251д. С цел намаляване на инвестиционния риск, 

свързан с активите на фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителното дружество може 

да сключва сделки по чл. 179б. 

Оповестяване на информация 

Чл. 251е. Пенсионноосигурителното дружество е длъжно 

до 31 март всяка година да публикува на своята електронна 

страница в интернет информацията по чл. 180 за управляваните 

от него фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване. 

Оценка на активите 

Чл. 251ж. (1) С наредба на комисията се определят: 

1.  начинът и редът за оценка на активите и 

пасивите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, на обособените инвестиционни портфейли и 

определянето на нетната стойност на активите, обособени във 

всеки портфейл; 

2.  начинът и редът за изчисляване и обявяване на 

стойността на един дял на инвестиционен портфейл; 

3. изискванията към воденето на индивидуалните 

партиди; 

4. минималното съдържание на правилата по ал. 2. 

(2) Управителният орган на пенсионноосигурителното 

дружество приема  правила за оценка на активите и пасивите на 

управляваните фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване и на обособените в тях инвестиционни портфейли, 

чиито изменения и допълнения се представят на заместник-

председателя на комисията в седемдневен срок от приемането им. 

Глава двадесет и шеста 

СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ 

Изисквания към счетоводството на фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване 

Чл. 252. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

организира и осъществява счетоводството и изготвя отчети на 

управляваните от него фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване и на обособените в тях инвестиционни 

портфейли и на техническите резерви при съответното прилагане 

на разпоредбите на глава петнадесета.   

(2) Пенсионноосигурителното дружество или 

чуждестранната институция изготвя годишен доклад за всяка 

професионална схема, който съдържа отчетни данни за 

натрупаните средства и направените такси и удръжки.  



 

 

 

112 

(3) Пенсионноосигурителното дружество изготвя за 

целите на надзора отделни отчети на управляваните от него 

фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на 

обособените в тях инвестиционни портфейли и на техническите 

резерви. Изискванията към вида, формата и съдържанието на 

отчетите за надзорни цели и на докладите по чл. 252б, ал. 1 се 

определят от заместник-председателя на комисията. 

Месечни отчети за надзорни цели 

Чл. 252а. Дружеството е длъжно да представя на 

заместник-председателя на комисията месечните отчети за 

надзорни цели на управляваните от него фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, на всеки обособен в тях 

инвестиционен портфейл и на техническите резерви в срок до 20 

дни след края на всеки месец. 

Годишни отчети и доклади 

Чл. 252б. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

изготвя отделни годишни финансови отчети, годишни отчети за 

надзорни цели и годишни доклади за управлението на всеки от 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на 

обособените в тях инвестиционни портфейли и на техническите 

резерви.  

(2) Годишните финансови отчети на управляваните от 

пенсионноосигурителното дружество фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, на обособените в тях 

инвестиционни портфейли и на техническите резерви се 

проверяват и заверяват от двама регистрирани одитори или от 

специализирано одиторско предприятие. 

(3) Одиторите, съответно специализираното одиторско 

предприятие, извършват проверка и изразяват одиторско мнение 

относно достоверното представяне на имущественото и 

финансовото състояние и финансовия резултат на фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на обособените 

във фондовете инвестиционни портфейли и на техническите 

резерви. Одиторите, съответно специализираното одиторско 

предприятие, извършват проверка и изразяват одиторско мнение и 

относно съответствието на изготвените от 

пенсионноосигурителното дружество отчети с изискванията на 

този кодекс и на актовете по прилагането му. 

(4) Одиторите, съответно специализираното одиторско 

предприятие, извършват проверка и: 

1. изразяват одиторско мнение относно достоверното 

представяне на имущественото и финансовото състояние и 

финансовия резултат на управляваните от него фондове за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на обособените 

в тях инвестиционни портфейли и на техническите резерви; 
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2. изготвят доклад за потвърждение, че годишните 

отчети за надзорни цели са съставени на база на одитираните 

годишни финансови отчети на дружеството и на управляваните от 

него фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, 

на обособените в тях инвестиционни портфейли и на техническите 

резерви и информацията в тях е последователна във всички 

съществени аспекти; 

3. изразяват одиторско мнение относно надеждността на 

системите за вътрешен контрол и съответствието на изготвените 

от пенсионноосигурителното дружество отчети с изискванията на 

този кодекс и на актовете по прилагането му. 

(4) Одитираните годишни финансови и отчети за надзорни 

цели и доклади за управлението на фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, на обособените в тях 

инвестиционни портфейли и на техническите резерви се приемат 

от общото събрание на пенсионноосигурителното дружество.  

Задължения на регистрираните одитори 

Чл. 252в. За регистрираните одитори и специализираните 

одиторски предприятия, които заверяват годишните финансови и 

отчети за надзорни цели на фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, се прилага чл. 189.  

Задължение за представяне и оповестяване на финансовите  

отчети и доклади 

Чл. 252г. (1) Пенсионноосигурителното дружество 

представя на заместник-председателя на комисията в срок до три 

месеца след края на финансовата година приетите и одитирани 

годишни отчети и доклади и одиторските доклади. 

(2) Годишният доклад по чл. 252, ал. 2 се представя в 

срок до три месеца след края на финансовата година и на 

предприятието осигурител по професионалната схема. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество публикува 

едновременно на електронната си страница в интернет в срок до 

31 март на годината, следваща отчетната: 

1. приетите от общото събрание на акционерите 

одитирани годишни финансови отчети и отчети за надзорни цели 

на управляваните фондове за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, на обособените в тях инвестиционни портфейли и на 

техническите резерви, придружени с одиторските доклади; 

2. годишните доклади за управлението на фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване, на обособените 

в тях инвестиционни портфейли и на техническите резерви.” 

§ 64. В чл. 253 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 
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„(1) Приходите на фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, както и аналогични приходи, пряко 

свързани с доброволно пенсионно осигуряване, осъществявано от 

лице по чл. 120а, ал. 3, т. 2, получила разрешение за 

извършване на такова осигуряване съгласно законодателството на 

държава членка, не се облагат с данък по реда на Закона за 

корпоративното подоходно облагане.” 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Увеличението на резервите, които 

пенсионноосигурителните дружества създават съгласно този 

кодекс, се включва в признатите разходи, а намалението на 

резервите, отразени като приход – в признатите приходи на 

пенсионноосигурителните дружества при формиране на финансовия 

им резултат.”  

§ 65. Глава двадесет и осма се изменя така: 

„Глава двадесет и осма 

ТАКСИ И УДРЪЖКИ 

Законоустановени такси и удръжки 

Чл. 256. (1) Пенсионноосигурителното дружество събира 

такси и удръжки, както следва: 

1. еднократна встъпителна такса за откриване на 

индивидуална осигурителна партида - не повече от 10 лв.; 

2. удръжка като процент от всяка осигурителна вноска - 

до 7 на сто; 

3. такса за управление на активите на фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване, обособени в 

инвестиционен портфейл, изчислена в размер до 10 на сто от 

годишния доход от инвестирането на средствата в портфейла.  

(2) Таксата по ал. 1, т. 3 се изчислява и удържа по 

ред и начин, определени с наредба на комисията. 

(3) Пенсионноосигурителното дружество събира такса за 

отпускане и изплащане на пожизнена пенсия в размер до 2 на сто 

от сумата, която се прехвърля в техническите резерви.  

(4) Таксата по ал. 3 се удържа еднократно при 

прехвърляне на сумата по чл. 244а, ал. 2 в техническите 

резерви.   

Допълнителни такси 

Чл. 257. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да 

събира допълнителни такси в следните случаи: 

1. при прехвърляне на натрупани средства по 

индивидуалната осигурителна партида от един фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 
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схеми в друг съответен фонд, управляван от друго 

пенсионноосигурително дружество; 

2. при всяко изтегляне (изцяло или частично) на 

натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида 

преди придобиване на право на лична пенсия за старост или за 

инвалидност; 

3. при прехвърляне на професионална схема в друг 

съответен фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми; 

4. при прехвърляне на средства от индивидуалната 

партида в един инвестиционен портфейл в индивидуална партида в 

друг портфейл, обособен в същия фонд, повече от два пъти през 

една календарна година. 

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 и 2 не се заплащат: 

1. при преобразуване или прекратяване на 

пенсионноосигурителното дружество или на фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване; 

2. от наследниците на починало осигурено лице или 

пенсионер. 

(3) Таксата по ал. 1, т. 1 и 4 се заплаща от 

осигуреното лице и не може да се прихваща от средствата по 

индивидуалната му партида или от осигурителните вноски. 

(4) Таксата по ал. 1, т. 3 се заплаща от предприятието 

осигурител и се определя в осигурителния договор. 

Размер на таксите и удръжките 

Чл. 258. (1) Конкретният размер на таксите и удръжките 

се определя: 

1. в правилника на фонда за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване - за всеки управляван инвестиционен 

портфейл; 

2. в договорите за осигуряване във фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми с изключение на таксата по чл. 256, ал. 1, т. 3, която 

се определя в правилника на фонда за всеки управляван 

инвестиционен портфейл. 

(2) Таксата по чл. 257, ал. 1, т. 1 е в размер: 

1. до 20 лв. – когато не са изтекли 12 календарни 

месеца от датата на сключване на осигурителния договор с 

пенсионноосигурителното дружество; 

2. до 10 лв. – когато са изтекли повече от 12 и по-

малко от  

24 календарни месеца от датата по т. 1, след което такса не се 

заплаща. 
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(3) Таксата по чл. 257, ал. 1, т. 2 е в размер до 20 

лв.  

(4) Таксата по чл. 257, ал. 1, т. 4 е в размер до 10 

лв.  

Законоустановеност на таксите 

Чл. 259. Пенсионноосигурителните дружества не могат да 

събират други такси и удръжки извън посочените в тази глава.” 

§ 66. В чл. 310 ал. 1 се изменя така:  

„(1) Приходите на фондовете за допълнително доброволно 

осигуряване за безработица или за професионална квалификация, 

както и аналогични приходи, пряко свързани с доброволно 

осигуряване за безработица или за професионална квалификация, 

осъществявано от лице по чл. 120а, ал. 4, т. 2, получило 

разрешение за извършване на такова осигуряване съгласно 

законодателството на държава членка, не се облагат с данък по 

реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.” 

§ 67. В чл. 260 се създава ал. 3: 

„(3) Лицата по чл. 120а, ал. 4, т. 2 извършват дейност 

по доброволно осигуряване за безработица и/или за 

професионална квалификация при спазване на принципа на 

доброволност на участието и на забраната за дискриминация по 

признаците, определени в чл. 283.” 

§ 68. В чл. 262 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 след думите „професионална квалификация” се 

поставя запетая и се добавя ”както и в осигурителни схеми за 

безработица и/или за професионална квалификация, управлявани 

от лица, регистрирани по законодателството на друга държава 

членка, които осъществяват дейност по доброволно осигуряване 

за безработица и/или за професионална квалификация на 

територията на Република България”. 

2. В ал. 2 накрая се добавя „или с лице по чл. 120а, 

ал. 4, т. 2”. 

§ 69. Създава се чл. 264а: 

“Надзор върху дейността по доброволно пенсионно осигуряване, 

осъществявана от лица по чл. 120а, ал. 4, т. 2 

Чл. 264а. (1) Надзорът над лицата по чл. 120а, ал. 4, 

т. 2 се осъществява от компетентните надзорни органи на 

държавата членка, в която са регистрирани. В случай на 

установено нарушение на приложимите разпоредби на този кодекс, 

заместник-председателят уведомява писмено компетентния орган 

на държавата членка по седалището на лицето и съгласува 

необходимите мерки за преустановяване на нарушението. 
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(2) Когато въпреки приложените мерки от компетентния 

надзорен орган по седалището на чуждестранното лице по чл. 

120а, ал. 4, т. 2 или поради липсата на подходящи мерки в тази 

държава, лицето продължава да извършва нарушението, заместник-

председателят на комисията може след информиране на 

компетентния надзорен орган да приложи принудителна 

административна мярка по чл. 344, ал. 1, т. 17.” 

§ 70. В чл. 319 след думата „пенсионни” се добавя „и 

технически”. 

§ 71. В чл. 320 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Фонд за допълнително социално осигуряване може да 

се преобразува чрез сливане или вливане, а фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в които са 

обособени  повече от един инвестиционен портфейл – и чрез 

отделяне или разделяне, при условие че се запазват правата на 

осигурените лица и пенсионерите.” 

2. В ал. 2 след думите „друг фонд” се добавя „с 

изключение на случаите  по ал. 1” и се поставя запетая. 

3. В ал. 4 думата „единствено” се заличава, а след 

думата „конкуренцията” се поставя запетая и се добавя „а 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

могат да се преобразуват и чрез отделяне или разделяне”. 

4. Създава се ал. 5: 

„(5) Отделянето и разделянето на фондове за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване в случаите по 

ал. 1 се извършва чрез прехвърляне на активите и пасивите на 

фонда, обособени в инвестиционен портфейл от определен вид, 

към активите и пасивите на друг съответен фонд, обособени в 

инвестиционен портфейл от същия вид.” 

§ 72. В чл. 321 ал. 4 и 5 се изменят така: 

„(4) Когато в резултат на преобразуването на 

дружествата е необходимо издаване на разрешение за управление 

на фонд за допълнително социално осигуряване и/или на 

разрешение за регистриране и управление на инвестиционен 

портфейл, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 145, 218, 

227а и 269. 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 документите за лицензиране 

и за получаване на разрешение за управление на фонд и/или за 

регистриране и управление на инвестиционен портфейл се подават 

едновременно с искането за получаване на разрешение за 

преобразуване.” 

§ 73. В чл. 322, ал. 6 т. 1 и 2 се изменят така: 
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„1. издава разрешение за управление на 

новообразуваните фондове за допълнително социално осигуряване 

и за регистриране и управление на инвестиционните портфейли в 

тях; 

2. отнема издадените разрешения на прекратяващите се 

фондове и инвестиционни портфейли.” 

§ 74. В чл. 323 ал. 2 се изменя така: 

„(2) За получаване на разрешение по ал. 1 дружеството 

след решение на компетентните му органи подава искане до 

заместник-председателя на комисията, към което прилага план за 

преобразуване на фонда, а в случаите на вливане - и разрешение 

от Комисията за защита на конкуренцията, както и други 

необходими документи.” 

§ 75. В чл. 325 ал. 1 се изменя така: 

„(1) При условията на чл. 324, т. 1 дружество за 

допълнително социално осигуряване се прекратява чрез 

ликвидация. Управляваните от него фондове за допълнително 

социално осигуряване се прекратяват чрез вливане в съответни 

фондове, управлявани от други дружества за допълнително 

социално осигуряване, а фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване - чрез вливане или разделяне, при което 

управляваните в тях инвестиционни портфейли се прехвърлят към 

инвестиционни портфейли от същия вид в един или повече 

съответни фондове.” 

§ 76. В чл. 327, ал. 2 след думата „пенсионните” се 

добавя „и техническите”. 

§ 77. В чл. 331, ал. 5 т. 1 се изменя така: 

„1. вливане в управлявани от тях фондове на 

съответните фондове на прекратяващото се дружество, съответно 

за прехвърляне на инвестиционен портфейл или портфейли в 

управлявани от тях фондове за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване при преобразуване на фонда чрез 

разделяне;”. 

§ 78. В чл. 332 след думата „пенсионни” се добавя „и 

технически”. 

§ 79. В чл. 336 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така: 

„1. вливане на фондове за допълнително социално 

осигуряване на дружеството в несъстоятелност към съответни 

фондове, управлявани от други дружества за допълнително 

социално осигуряване, съответно за прехвърляне на 

инвестиционен портфейл или портфейли към приемащите фондове за 
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допълнително доброволно пенсионно осигуряване при 

преобразуването им чрез разделяне;”. 

2. В ал. 3 след думата „пенсионни” се добавя „и 

технически”. 

§ 80. В чл. 340, ал. 6 след думата „прехвърляне” се 

добавя „по  

чл. 236, ал. 1”. 

§ 81. Създава се чл. 343а: 

„Такси за допълнителни производства 

Чл. 343а. (1) В случаите по чл. 321, ал. 3 и 4 се 

дължи отделна такса за издаване на лицензия на дружество за 

допълнително социално осигуряване или разрешение за управление 

на фонд за допълнително социално осигуряване. 

(2) При доброволно прекратяване и преобразуване на 

дружествата за допълнително социално осигуряване не се дължи 

отделна такса за издаване на разрешение за вливане на фонд за 

допълнително социално осигуряване.” 

§ 82. В чл. 344 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 5 накрая се добавя „и/или да увеличи размера 

на резервите в дружеството по чл. 192, ал. 4 над заделените в 

тях средства, но не повече от максималния размер, определен по 

чл. 193, ал. 6, изречение второ”; 

б) точки 7 и 8 се изменят така: 

„7. да забрани временно на акционер да упражнява 

правото си на глас, ако са нарушени изискванията на чл. 121б 

или чл. 121ж - 121и; 

8. да нареди писмено на акционер да прехвърли 

притежаваните от него акции в определен срок, ако са нарушени 

изискванията на чл. 121б или чл. 121ж - 121и;”. 

2. Точка 17 се изменя така: 

„17. да забрани на лице по чл. 120а, ал. 3, т. 2 или 

по чл. 120а, ал. 4,  

т. 2 да осъществява на територията на Република България 

дейност по доброволно пенсионно осигуряване, съответно по 

доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална 

квалификация.” 

§ 83. Член 346 се изменя така: 

„Обжалване 

Чл. 346. (1) Заповедта по чл. 345, ал. 1 може да се 

обжалва по административен ред пред комисията и по съдебен ред 
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пред Върховния административен съд. Обжалването по съдебен ред 

не спира изпълнението й. 

(2) Решението по чл. 345, ал. 2 подлежи на  обжалване 

пред Върховния административен съд. Обжалването не спира 

изпълнението.” 

§ 84. В чл. 349 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 думите “от 50 до 1000 лв.” се заменят с “от 

100 до 2000 лв. за всеки отделен случай”. 

2. Създава се нова ал. 3: 

“(3) Осигурител, който не представи в срок в 

съответното териториално поделение на Националния осигурителен 

институт документи за изплащане на обезщетения за временна 

неработоспособност, трудоустрояване и майчинство или представи 

такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на 

по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба 

от 500 до 2000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не 

подлежи на по-тежко наказание - с глоба от 100 до 1000 лв. за 

всеки отделен случай.” 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: 

“(5) При повторно нарушение по ал. 1, 3 и 4 се налага 

имуществена санкция и/или глоба в двоен размер от първоначално 

наложената.” 

§ 85. Член 351 се изменя така: 

„Отговорност за нарушения на нормативната уредба 

Чл. 351. (1) Който извърши или допусне извършване на 

нарушение на: 

1. член 122г, чл. 124, ал. 1, чл. 131, 135, 139, 142, 

чл. 144, ал. 2, чл. 148, 154, 165, 167, 168, 169, 169а, 170, 

171, 172, чл. 174, ал. 3 и 4, чл. 186а, 187, 188, 190, 201, 

202, 203, чл. 210, ал. 2, чл. 211, чл. 211а, ал. 2-4, чл. 216, 

221, 224, чл. 229,  

ал. 2, чл. 229а, 229б, 229в, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 246а, 246б, 

246в, 247, 248, 248а, 248б, чл. 248в, ал. 3 и 4, чл. 256, 257, 

258, 259, 267, 274, 275, чл. 280, ал. 2, чл. 281, 283, 285, 

286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 

299, 300, 301, 303, 304, 305, 313, 314, 315, 316, 317, чл. 

326, ал. 2, чл. 330, чл. 331, ал. 5, чл. 332 и 340, се наказва 

с глоба в размер от 500 до 3000 лева; 

2. член 122а, ал. 4 и 5, чл. 122и, 122к, 123, 123в, 

123г, 123е, 123ж,  

чл. 123з, ал. 2–8, чл. 123и, 129, 143, 154а, 173, 175, 175а, 
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176, 177, 177а, 178, 179, 179а, 179б, 180, 180а, чл. 181, ал. 

1, чл. 185, 186, 187а, 191, 192, 193, 213, 213а, 213б, 213в, 

213г, чл. 214, ал. 4, чл. 214а, 214б, 214в, 214г, чл. 215, ал. 

2, чл. 218,  

ал. 4, чл. 226, 228, чл. 229г, ал. 1, чл. 241а, 244а, 244б, 

244в, 244г, 244д, 244е, 244ж, 249, 249а, 250, 250а, 250б, 

250в, 251, 251а, 251б, 251в, 251г, 251д, 251е, 251ж, 252, 

252а, 252б, 252в, 252г, 277, 279, 306, 307, 308, 309, 320, 

319, чл. 325, ал. 2, чл. 336, 342, чл. 347, ал. 3 и чл. 348, 

се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лева;  

3. член 120в, чл. 121, 121а, 121б, 121в, 121г, 121д, 

чл. 121ж, ал. 1–4,  

чл. 121з, ал. 1, 2 и 4, чл. 121и, 121к, 122, 122ж, 123а, 123б, 

123д, чл. 123з, ал. 1,  

чл. 123к, 123л, 123м, 126, чл. 209, ал. 4 и 5, чл. 261, чл. 

322, ал. 7 и чл. 338, ал. 2  

и 4, се наказва с глоба в размер от 2000 до 10 000 лева; 

4. във всички останали случаи на нарушения на част 

втора на този кодекс, както и при нарушение на нормативните 

актове по прилагането му, наказанието е глоба в размер от 800 

до 4000 лв.  

(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното 

лице се наказва с глоба в размер, както следва: 

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 1000 до 6000 лева; 

2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 2000 до 10 000 

лева; 

3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 4000 до 20 000 

лева; 

4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 1500 до 8000 лева. 

(3) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се 

налага имуществена санкция в размери, както следва: 

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 2000 до 10 000 

лева, а при повторно нарушение от 4000 до 20 000 лева; 

2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 5000 до 20 000 

лева, а при повторно нарушение от 10 000 до 40 000 лева; 

3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 10 000 до 50 000 

лева, а при повторно нарушение от 20 000 до 100 000 лева; 

4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 3000 до 8000 лева, 

а при повторно нарушение от 6000 до 16 000 лв.” 

§ 86. В чл. 355, ал. 2 след думата “вноски” се добавя 

“и който не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 

или декларация от самоосигуряващо се лице”. 
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§ 87. В § 1, ал. 2 от Допълнителната разпоредба се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се т. 1б: 

„1б. „Осигурителна схема за безработица и/или за 

професионална квалификация” е конкретен финансов механизъм за 

определяне на задължения и плащания при осигуряване за 

безработица и/или професионална квалификация.” 

2. Точка 2а се изменя така: 

„2а. "Колективно споразумение" е всяко споразумение 

между предприятието осигурител и лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 и 

ал. 3, т. 5 и 6, което има за предмет уреждането на правата и 

задълженията на страните, свързани с осигуряване по 

професионална схема, и е постигнато по ред и начин, определени 

от предприятието осигурител.” 

3. В т. 3 буква „д” се изменя така: 

„д) две лица, едното от които притежава пряко или чрез 

контролирано лице 20 или повече на сто от капитала или от броя 

на гласовете в общото събрание на другото юридическо лице.” 

4. В т. 4 букви „б”, „в” и „г” се изменят така: 

„б) може да определя пряко или непряко повече от 

половината от членовете на управителния или контролния орган 

на друго юридическо лице, или 

в) по силата на закон, устройствен акт или 

споразумение участва в управлението, представлява и/или 

определя инвестиционната политика на друго лице, или  

г) може по друг начин да упражнява решаващо влияние 

върху вземането на решения във връзка с дейността на друго 

юридическо лице.” 

5. Създава се т. 4а: 

„4а. „Дъщерно дружество" е дружество по смисъла на § 

1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.” 

6. Точки 5 и 6 се отменят. 

7. Създават се т. 10а и 10б: 

„10а. „Участник във фонд за допълнително пенсионно 

осигуряване” е: 

а) осигурено лице във фонда; 

б) лице, сключило осигурителен договор или в чиято 

полза е сключен такъв, или служебно разпределено лице, по 

чиято партида не са постъпили осигурителни вноски; 
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в) лице, което при придобиване право на пенсия е 

сключило договор за разсрочено изплащане на средства – до 

момента на изчерпване на средствата в партидата; 

г) пенсионер, който получава лична пенсия; 

д) наследници на осигурено лице или пенсионер – до 

момента на еднократното или разсроченото изплащане на 

натрупаните средства по партидата на наследодателя. 

10б. „Участник в инвестиционен портфейл” е участник 

във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или 

във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, чиито средства се управляват съобразно 

инвестиционната политика на този инвестиционен портфейл.” 

8. Точка 11 се изменя така: 

„11. "Осигурено лице" е физическо лице, в чиято 

партида има налични средства, натрупани от осигурителни вноски 

или доход от управлението им във фонд за допълнително 

пенсионно осигуряване или прехвърлени от друг съответен фонд, 

и което не е упражнило правото си на пенсия, еднократно или 

разсрочено изплащане на натрупаните средства.” 

9. В т. 11а след думите „чл. 5” се поставя запетая и 

думите „или предприятие” се заменят с „чуждестранно 

предприятие”. 

10. В т. 13 думите „на наследници на осигурено лице 

или на наследници на пенсионер” се заличават. 

11. Точки 19 и 20 се изменят така: 

„19. "Опция" е деривативен финансов инструмент, който 

изразява правото за закупуване или продажба на определен брой 

ценни книжа или други финансови инструменти по предварително 

фиксирана цена до изтичането на определен срок или на 

определена дата. 

20. "Фючърс" е деривативен финансов инструмент, който 

изразява правото и задължението за закупуване или продажба на 

определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по 

предварително фиксирана цена на определена дата.” 

12. Точка 22 се изменя така: 

„22. "Инвестиционен имот" е земя, сграда и/или части 

от тях, които се придобиват с цел получаване на приходи от 

наем, аренда, финансов лизинг или продажба.” 

13. Създава се т. 24а: 

„24а. "Трета държава" е държава, която не е държава 

членка по смисъла на т. 24.” 

14. Точка 28 се изменя така: 
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„28. "Биометрични рискове" са рисковете, свързани със 

смърт, преживяване и/или инвалидност.” 

15. Създават се т. 29 - 32: 

„29. „Собствени парични средства”, с които са 

направени вноските в капитала на пенсионноосигурителното 

дружество или с които ще бъде изпълнена сделка по придобиване 

или увеличаване на участие по чл. 121ж, са налице: 

а) за физическо лице – когато разликата между 

разполагаемите парични средства по банкови сметки на лицето и 

размера на задълженията му е по-голяма от стойността на 

сделката; 

б) за юридическо лице – когато стойността на сделката 

е по-ниска, както от нетната стойност на капитала, определена 

като разлика между активите и задълженията по счетоводен 

баланс, така и от разполагаемите парични средства по банкови 

сметки на лицето; 

30. „Инфраструктурни проекти” са проекти за изграждане 

и строителство на магистрална и първокласна автотранспортна и 

железопътна инфраструктура, летища, пристанища, системи за 

комуникация, съоръжения за производство и пренос на енергия, 

водоснабдяване, канализация и пречиствателни станции, 

съоръжения за съхранение и преработка на битови и строителни 

отпадъци, както и други проекти, имащи за цел създаването на 

нова и подобряването на съществуваща национална, регионална 

или общинска инфраструктура в страната или в държава членка. 

31. „Регулиран пазар” е пазар на финансови инструменти 

по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови 

инструменти или еквивалентен на този пазар в трета държава. 

32. "Многостранна система за търговия" е многостранна 

система по смисъла на § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за пазарите на финансови инструменти или 

еквивалентна система за търговия в трета държава.” 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 88. (1) В срок 15 месеца от влизането в сила на 

закона пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване и/или фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, подава до заместник-председателя на комисията заявление 

с искане за регистриране и управление на инвестиционен 

портфейл, към което прилага: 

1.  решение на общото събрание на акционерите на 

дружеството за създаване на инвестиционен портфейл, за 
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определяне на неговия вид и за приемане на план за 

обособяването му; 

2.  план за обособяване на активите и пасивите на 

управлявания фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване по професионални схеми, в инвестиционен 

портфейл; 

3.  инвестиционна политика на инвестиционния 

портфейл по чл. 250; 

4.  правила за управление на риска на 

инвестиционния портфейл по чл. 250а, ал. 2; 

5.  основни (ключови) характеристики на 

инвестиционния портфейл; 

6.  изменен и допълнен правилник за организацията 

и дейността на съответния пенсионен фонд; 

7.  образци на осигурителни договори; 

8.  данни за вида на информацията, която 

пенсионноосигурителното дружество събира от лицата за целите 

на избора на инвестиционен портфейл; 

9.  допълнително споразумение към договора на 

пенсионноосигурителното дружество с банката попечител на 

фонда, с което се уреждат условията за воденето и съхранението 

на обособените в инвестиционния портфейл активи и пасиви на 

фонда; 

10. справка по образец съгласно наредба на комисията 

за програмна и техническа обезпеченост на информационната 

система на дружеството; 

11. справка за организационната структура на 

дружеството и неговата кадрова обезпеченост; 

12. документ за платена такса за разглеждане на 

документи. 

(2) Видът на инвестиционния портфейл по ал. 1, т. 1 се 

определя в зависимост от относителния дял на финансовите 

инструменти с променлив доход спрямо размера на активите на 

управлявания фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми и от рисковия му профил, 

дефиниран съгласно инвестиционната политика, цели и 

ограничения на инвестиционната дейност на съответния фонд, 

действащи към момента на вземане на решението за създаване на 

портфейла. Начинът и критериите за определяне на рисковия 

профил и вида на портфейла се описват в плана за обособяване 

по ал. 1, т. 2. 
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(3) Заместник-председателят на комисията може да 

изисква коригирането или допълването на документите по ал. 1, 

както и представянето на други документи, данни и информация и 

да определя срок за представянето им. Той може да изиска 

допълнителна информация от компетентни държавни органи или от 

трети лица.   

(4) Заместник-председателят на комисията се произнася 

с решение в двумесечен срок от подаване на заявлението по ал. 

1, а когато са поискани допълнителни сведения и документи или 

отстраняване на неизправности - в двумесечен срок от 

представянето им.  

(5) Заместник-председателят на комисията уведомява 

писмено заявителя за решението  си по ал. 4 в 7-дневен срок от 

вземането му. 

(6) Разпоредбите на чл. 227в относно вписването на 

инвестиционния портфейл се прилагат съответно. 

(7) В случай че видът на инвестиционния портфейл, 

определен по реда на ал. 2, е различен от балансиран, 

пенсионноосигурителното дружество подава едновременно с 

документите по ал. 1 и заявление със съответните приложения за 

регистриране и управление на инвестиционен портфейл от 

балансиран вид при съответното прилагане на чл. 227а, ал. 2. В 

този случай заместник-председателят на комисията се произнася 

едновременно по двете заявления. 

§ 89. (1) Заместник-председателят на комисията отказва 

да даде разрешение с мотивирано решение, когато: 

1. видът на инвестиционния портфейл и 

представената инвестиционна политика не отговарят на 

изискването на § 88, ал. 2;  

2. инвестиционната политика и/или наименованието 

на портфейла не съответстват на рисковия профил на заявения за 

регистриране и управление портфейл; 

3. не са защитени в достатъчна степен интересите 

на участниците във фонда; 

4. след изтичането на определения срок по § 88, 

ал. 3 не са представени допълнителните сведения или документи 

или не са отстранени неизправностите; 

5. не са изпълнени други изисквания на кодекса и 

актовете по прилагането му. 

(2) В случаите по § 88, ал. 7 заместник-председателят 

на комисията отказва да даде разрешение за регистриране и 

управление на инвестиционен портфейл, заявен по реда на § 88, 

ал. 1, и когато едновременно с това отказва издаване на 

разрешение за регистриране и управление на балансиран 

инвестиционен портфейл в същия фонд. 
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(3) В случай на отказ, както и когато 

пенсионноосигурителното дружество не е изпълнило задължението 

си по § 88, ал. 1 или 7, се отнема разрешението за управление 

на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, 

съответно на фонда за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми, като се образува 

производство по чл. 320, ал. 4 за преобразуване на пенсионния 

фонд чрез вливане. 

§ 90. (1) Участниците във фонда за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, съответно във фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми, към датата на вписване на инвестиционния портфейл, 

получил разрешение по § 88, в търговския регистър по делото на 

съответния фонд, стават участници в този портфейл. От същата 

дата техните индивидуални партиди във фонда се водят като 

техни индивидуални партиди в инвестиционния портфейл.  

(2) От датата по ал. 1 средствата по индивидуалните 

партиди на участниците в инвестиционния портфейл се управляват 

съгласно инвестиционната политика, при условията на която е 

издадено разрешението за регистриране и управление на този 

портфейл. Стойността на един дял на портфейла за тази дата е 

равна на стойността на един дял на фонда за същата дата.  

(3) Пенсионноосигурителното дружество уведомява 

участниците в портфейла по ал. 1 за обособяването му чрез 

публикация в два централни всекидневника в едномесечен срок от 

вписването му в търговския регистър. 

(4) При обособяване на инвестиционен портфейл от друг 

вид в същия фонд, пенсионноосигурителното дружество 

задължително уведомява участниците в инвестиционен портфейл, 

обособен по реда на § 88, за създаването на портфейл с 

различен рисков профил и за правото им да прехвърлят средства 

в него. Уведомяването се извършва чрез публикация в два 

централни всекидневника и информация на електронната страница 

на дружеството в интернет в едномесечен срок от вписването на 

портфейла в търговския регистър по делото на съответния от 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. 

(5) Средствата от индивидуалните партиди на всички 

лица с регистрирани по ал. 4 заявления за прехвърляне през 

един календарен месец се прехвърлят едновременно по 

разплащателните сметки на съответните инвестиционни портфейли. 

Първото прехвърляне на средства по този ред се извършва в 

първия работен ден на 2010 г. 

(6) В случай че във връзка с подадените заявления за 

прехвърляне по ал. 4 размерът на подлежащите на прехвърляне 

средства надвиши 5 на сто от активите, обособени в 

инвестиционния портфейл, постъпилите съгласно реда на 

регистрирането им заявления, с които се надвишава този размер, 
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се удовлетворяват през следващия месец или месеци при спазване 

на същото ограничение.  

§ 91. (1) Формираните преди влизане в сила на този 

закон пенсионни резерви за изплащане на пенсии на 

пенсионерите, преживели по-дълго от предварителните актюерски 

разчети, запазват своето предназначение и от тях продължават 

да се изплащат отпуснатите пенсии. Те стават част от 

пенсионния резерв по чл. 213, ал. 2, т. 1, където се водят 

отделно от основната част на резерва, предназначена за 

изплащане на срочни пенсии с гарантиран размер.  

(2) Средствата и доходността от управлението на всяка 

част от пенсионния резерв по чл. 213, ал. 2, т. 1 се водят 

отделно и не могат да се преразпределят или прехвърлят в 

другата част. 

§ 92. Отпуснатите пожизнени пенсии, които се изплащат 

от пенсионен резерв при влизането в сила на този закон, 

продължават да се изплащат по реда и начина, определен в 

сключените с пенсионерите или с наследодателя им договори. 

Правата на лицата по договорите се запазват и не могат да се 

ограничават от пенсионноосигурителните дружества при 

съобразяване на дейността им с този закон.  

§ 93. (1) В случай че след влизането в сила на този 

закон пенсионноосигурително дружество при съобразяване на 

дейността си с него започне да предлага нова пенсионна схема 

за пожизнени пенсии, пенсионерите с пожизнени пенсии, които се 

изплащат от индивидуалните им партиди, имат право: 

1. да бъдат писмено уведомени за конкретните промени в 

правилника за организацията и дейността на фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване в едномесечен 

срок от получаване от дружеството на решението на заместник-

председателя на комисията; 

2. да получат заедно с уведомлението по т. 1 

индивидуален разчет на пенсията съгласно новата схема, която 

може да им отпусне пенсионноосигурителното дружество въз 

основа на натрупаната сума по индивидуалната партида, и  

3. да изберат в срок 3 месеца от получаване на 

уведомлението по  

т. 1 дали изплащането на пенсията им да се прекрати и да 

сключат нов пенсионен договор за пожизнена пенсия. 

(2) Алинея 1 се прилага само в случай, че пожизнената 

пенсия, определена съгласно новата пенсионна схема, е с по-

висок размер от пенсията, която получава съответният 

пенсионер.  

§ 94. Промените в изискванията към финансовите 

инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9 – 10 и 12 – 14 не се 
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прилагат за придобитите финансови инструменти преди влизането 

в сила на този закон. 

§ 95. В 18-месечен срок от влизането в сила на закона 

пенсионноосигурителните дружества са длъжни да приведат 

дейността си в съответствие с разпоредбите му и да представят 

необходимите документи в Комисията за финансов надзор.  

§ 96. В едногодишен срок от влизането в сила на закона 

Комисията за финансов надзор приема предвидените в него 

наредби. 

§ 97. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., 

ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп. бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., 

бр. 85 от 2004 г., бр. 39 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 56, 59 и 

84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г. 

и бр. 24 от 2009 г.) се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

а) създават се нови т. 3 и 4: 

„3. дава, отказва да даде и отнема разрешение за 

регистриране и управление на инвестиционен портфейл във фонд 

за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми; 

4. одобрява преди вписването им в търговския регистър 

членовете на управителните органи, на контролните органи, 

включително представителите на юридически лица – членове на 

контролни органи, и прокуристите на пенсионноосигурителните 

дружества;” 

б) досегашните т. 3 - 18 стават съответно т. 5 – 20. 

2. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и 

допълнения: 

а) в т. 10 думите „професионалните схеми” се заменят с 

„инвестиционните портфейли във фондове за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване”; 

б) създава се нова т. 11: 

„11. професионалните схеми във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;” 

в) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 12 и 13. 

3. В приложението към чл. 27, ал. 2 от Закона за 

Комисията за финансов надзор се правят следните изменения и 

допълнения: 

а) създава се нова т. 4.3: 

„4.3. За даване на разрешение за регистриране и 

управление на инвестиционен портфейл във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително 
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доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми – 5000 

лв.”; 

б) досегашните т. 4.3, 4.4 и 4.5 стават съответно т. 

4.4, 4.5 и 4.6; 

в) досегашната т. 4.6 става т. 4.7 и в нея се правят 

следните изменения и допълнения: 

аа) буква „а” се изменя така: 

„а) на пенсионноосигурително дружество – 15 000 лв.”; 

бб) буква „в” се изменя така: 

„в) на фондове за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване – 5000 лв.”; 

вв) създава се буква „г”: 

„г) на инвестиционни портфейли във фондове за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 5000 лв.”; 

г) в т. 4.8, буква „а” цифрите „4.5.” се заменят с 

„4.6.”. 

§ 98. В чл. 91, ал. 3 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. 

и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 

г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 

31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 

86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67, 

69 от 2008 г. и бр. 23 и 24 от 2009 г.) думите „в срок до 10 

дни” се заменят с „в срок до 10 работни дни”. 

§ 99. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 

от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г. 

и бр. 42 от 2007 г.) се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 3, ал. 1 се създава нова т. 2: 

„2. инвестиционните портфейли във фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, 

регистрирани и управлявани от пенсионноосигурително 

дружество;”. 

2. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 3, ал. 1, т. 8” се 

заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 2 и 8”. 

§ 100. Параграф 64, т. 1 и § 66 влизат в сила от 1 

януари 2010 г. 

 

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 

2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 

 

 

 



 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 

осигуряване 

 

 

Със законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса 

за социално осигуряване (КСО) се предлагат промени в част 

първа “Държавно обществено осигуряване”, в част втора 

„Допълнително социално осигуряване” и в част трета 

“Принудителни административни мерки и 

административнонаказателна отговорност”. 

Промените в част първа и в част трета на КСО имат за 

цел подобряване на режима за изплащането на обезщетенията за 

временна неработоспособност и трудоустрояване и за майчинство. 

Като цяло законопроектът предвижда засилване на контролните 

функции - превантивен и последващ контрол, който се 

осъществява от контролните органи на Националния осигурителен 

институт (НОИ). За целта се предлага сроковете за предаване на 

болничните листове в териториалните поделения на НОИ да са 

изрично регламентирани в КСО. Създават се разпоредби, които 

дават възможност да се осъществява контрол и да се налагат 

административни санкции при констатиране на неподаване в 

законоустановения срок на декларации за регистъра на 

осигурените лица. 

Промените в частта на държавното обществено 

осигуряване са в следните насоки: 

Към министъра на труда и социалната политика се 

създава Национален консултативен съвет по пенсионни въпроси 

като орган за осъществяване на сътрудничество при разработване 

на политиката по държавното обществено осигуряване. Предвижда 

се Националният консултативен съвет да се състои от по един 

представител на заинтересуваните министерства, подуправителя 

на Националния осигурителен институт, по един представител на 

национално представените организации на работниците и 

служителите и на работодателите и по един представител на 

организациите на пенсионерите. Регламентирани са изискванията, 

на които следва да отговарят организациите на пенсионерите, и 

документите, които следва да представят при кандидатстването 

си за участие в съвета. Възлага се на министъра на труда и 

социалната политика да издаде Правилник за устройството и 

дейността на  Националния консултативен съвет по пенсионни 

въпроси. 

Тъй като в КСО не са регламентирани срокове, в които 

работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения и 

самоосигуряващите се лица следва да представят в съответното 

териториално поделение на НОИ болничните листове и останалите 
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документи за изплащане на парично обезщетение за временна 

неработоспособност или трудоустрояване, се налага да бъдат 

определени такива срокове. В същите срокове следва да се 

представят и документите за изплащане на обезщетение за 

бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. 

Допълва се разпоредбата, която предвижда, че лицата, 

на които е отпусната пенсия, възстановяват изплатените им след 

прекратяването на трудовия договор или осигуряването парични 

обезщетения за временна неработоспособност, като се посочва 

видът на акта – разпореждане, и органът, който го издава – 

длъжностното лице, на което е възложено ръководството по 

изплащането на обезщетенията и помощите. 

Създава се разпоредба, която дава възможност при 

наличие на доказателства за причини, които могат да доведат до 

прекратяване на пенсията, да се издава разпореждане за 

спирането й. Това се налага от зачестилите случаи, когато лица 

са обявени за издирване и няма никакви данни за тях, както и 

когато при аварии са загинали лица, но не е обявено тяхното 

отсъствие или смъртта им. В действащите текстове няма 

разпоредба, която да предвижда спиране на пенсията при 

посочените обстоятелства, поради което тя продължава да се 

превежда по банкова сметка или в пощенския клон и се получава 

от роднини на лицата, като впоследствие се създават 

затруднения за събирането й, като неоснователно изплатена. 

Този текст ще се прилага и когато поради други причини, като 

например образуване на производство за установяване на 

истинността на представените документи за отпускане на пенсия, 

се налага временно тя да бъде спряна. Правата на лицата в тези 

случаи са гарантирани, тъй като те могат да обжалват 

разпореждането по реда на чл. 117 от КСО, а ако пенсията се 

окаже неправилно спряна, тя ще се възстановява от датата на 

спирането й. 

Правят се допълнения в разпоредбата за възстановяване 

на неоснователно получени суми, съгласно които добросъвестно 

получените от лицата обезщетения за временна 

неработоспособност за целия период на болничния лист или 

получените обезщетения след прекратяването на трудовия договор 

или осигуряването, следва да бъдат възстановявани от тях в 

случаите, когато има отпаднало основание за тяхното изплащане 

(например ако лицето се е върнало на работа преди изтичането 

на болничния лист и за тези дни му е начислено и изплатено 

трудово възнаграждение). Възстановяването на сумите ще се 

извършва без лихва до изтичане на срока за доброволно 

изпълнение, като задължението може да бъде прихванато от 

вземанията на лицата от държавното обществено осигуряване с 

разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е 

възложено ръководството на контрола по разходите на държавното 

обществено осигуряване в съответното териториално поделение на 
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НОИ. Уреждат се и случаите, при които разпореждането подлежи 

на принудително изпълнение по реда на ДОПК, тъй като 

недобросъвестно получените парични обезщетения или помощи не 

могат да бъдат събрани чрез прихващане. 

Промените в частта на административнонаказателната 

отговорност са в следните насоки: 

Като превенция, но и като засилен последващ контрол от 

страна на контролните органи на НОИ е предвидено увеличение на 

глобата, която се налага за нарушения на разпоредбите на част 

първа от КСО или на нормативните актове по прилагането им или 

за неизпълнение на задължително предписание на контролен 

орган, от диапазона “от 50 до  

1000 лв.”, каквато беше глобата до момента, в глоба от “100 до 

2000 лв.” Предвижда се тази глоба да се налага с акт на 

контролен орган на НОИ и наказателно постановление на 

директора на съответното териториално поделение на НОИ.  

Създава се и специална разпоредба, съгласно която ще 

се носи отговорност за неподаване в определените срокове на 

документите за отпускане и изплащане на обезщетения от ДОО или 

за представени документи с невярно попълнени данни, което е 

най-честата причина за ненавременно изплащане на дължимите 

суми по болничните листове на осигурените лица. При това се 

предвижда имуществена санкция както за осигурителя (в размер 

от 500 до 2000 лв.), така и за виновното длъжностно лице 

(глоба в размер от 100 до 1000 лв.). Предвижда се налагане на 

имуществена санкция или глоба в двоен размер от първоначално 

наложената, когато нарушението е повторно. 

Проектът доразвива и усъвършенства уредбата на 

допълнителното пенсионно осигуряване в част втора на КСО. 

Предложените промени имат за цел да стимулират конкуренцията 

между пенсионните дружества в интерес на осигурените в 

управляваните пенсионни фондове лица. С тях се цели укрепване 

на управленските структури, на административния и финансовия 

капацитет на дружествата и повишаване на равнището на 

корпоративното управление, както и въвеждане на нови 

възможности за инвестиционен избор от страна на осигурените 

лица в доброволното пенсионно осигуряване. Съществен дял от 

промените засяга уреждането на фазата на изплащане на пенсии в 

доброволното пенсионно осигуряване, която се привежда в 

съответствие с утвърдените в международната практика принципи 

и правила. 

С измененията и допълненията се преодолява 

съществуващата несъгласуваност между някои от нормативните 

актове, уреждащи изискванията към финансовия сектор и надзора 

върху него, и се установява сходна законова уредба на 

обществените отношения в тази област. Също така се отстраняват 

някои противоречия и непълноти в разпоредбите на КСО, като по 
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този начин се създава възможност за по-ефективно регулиране и 

контрол от страна на държавата върху дейността, свързана с 

допълнителното пенсионно осигуряване. 

С проекта се извършват промени в разпоредбите, касаещи 

изискванията към учредителите и акционерите на 

пенсионноосигурителното дружество, към членовете на техните 

управителни и контролни органи, към специализираната служба за 

вътрешен контрол в пенсионноосигурителното дружество и към 

информационните системи на пенсионноосигурителните дружества. 

Усъвършенстват се някои инвестиционни регулации, въвеждат се 

възможности за инвестиране в нови инструменти, създават се 

инвестиционни портфейли във фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване, които ще предоставят 

възможности за инвестиционен избор на осигурените лица, урежда 

се фазата на изплащане на пенсии при осигуряване във фонд за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване, отстранени са 

някои пропуски в уредбата на професионалните схеми, предлагат 

се изменения и в уредбата на таксите и удръжките, събирани от 

пенсионноосигурителните дружества. 

Предвид променените условия в страната и членството й 

в Европейския съюз  се въвежда по-строга регламентация на 

изискванията при лицензиране на пенсионноосигурителните 

дружества. В тази връзка е отчетен и новият етап в развитието 

на дружествата, които вече могат да учредяват четири пенсионни 

фонда – два задължителни и два доброволни, и да управляват 

професионални схеми в държави - членки на ЕС. Уредбата е 

съобразена и с предвидената в законопроекта възможност да се 

обособяват инвестиционни портфейли с различен рисков профил в 

рамките на фондовете за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване. Измененията в режима по издаване на пенсионна 

лицензия целят освен това да се усъвършенства процедурата, 

като се запълнят празноти в нея и се направят по-ясни редица 

разпоредби. Извършени са промени в основанията за отказ или 

отнемане на пенсионна лицензия, като са взети предвид някои 

случаи от практиката на Комисията за финансов надзор и 

необходимостта от по-точни и изчерпателни формулировки на 

случаите, при които комисията може да откаже да издаде или да 

отнеме пенсионна лицензия. Добавени са няколко нови основания, 

които осигуряват възможност за оперативна самостоятелност на 

надзорния орган при вземане на решение.  

Отстранени са някои непълноти в сегашната законова 

уредба на управителните и контролните органи на 

пенсионноосигурителните дружества, като се въвеждат нови 

специфични изисквания за тях с цел да се осигури професионално 

управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 

от лица с безупречна репутация. Предвижда се одобрителна 

процедура при всяка последваща лицензирането на дружеството 

промяна в тези органи. 
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Предвиждат се също така по-строги изисквания към 

акционерите на пенсионноосигурителни дружества, които 

притежават значителна част от капитала им - 10 и над 10 на 

сто. В тази връзка се преурежда досега съществуващата 

процедура за получаване на предварително разрешение от 

заместник-председателя на комисията в случаите на пряко или 

косвено придобиване или увеличаване на крупно акционерно 

участие в пенсионноосигурително дружество. Откроени са по-ясно 

и систематизирано възможните хипотези на промяна в акционерния 

състав на дружеството и са подробно изброени документите, 

които следва да се приложат към съответното заявление. 

Разработена е по-детайлно процедурата по разглеждане на 

заявлението, прецизирани са основанията, при чието наличие 

заместник-председателят на комисията отказва да даде 

разрешение за придобиването или увеличаването на участието. 

Регламентират се за първи път и хипотези, при които промяната 

в акционерното участие на дружеството е резултат от обективни 

обстоятелства.  

Доразвиват се и се конкретизират изискванията към 

специализираната служба за вътрешен контрол в 

пенсионноосигурителното дружество и към нейните служители. 

Това е наложително с оглед унифициране на разнообразната 

практика при изграждането и функционирането на тези служби в 

пенсионноосигурителните дружества към момента, както и за 

повишаване на ефективността на вътрешния контрол в работата на 

дружествата. Регламентират се функциите на службата, 

съдържанието на правилата за организацията и дейността й, 

изискванията към ръководителя, правата и отговорностите му и 

правата и задълженията на служителите, планирането и 

отчетността на дейността на службата.  

За гарантиране на по-голяма сигурност на 

информационните системи на пенсионноосигурителните дружества е 

предвидено с наредба на Комисията за финансов надзор да се 

уредят изисквания към функционирането на тези системи. 

Разширен е обхватът на лицата, които не трябва да 

предоставят на трети лица информацията, с която разполагат при 

изпълнение на служебните си задължения. Добавени са членовете 

на управителните и контролните органи, одиторите, актюерите, 

осигурителните посредници, както и всички други лица, които са 

в трудово и/или гражданско правоотношение с 

пенсионноосигурителното дружество. 

С оглед установената в практиката по надзора 

необходимост от нормативна уредба на изискванията към 

рекламата и информационните материали на 

пенсионноосигурителните дружества и за синхронизиране на 

изискванията към дейността на пенсионноосигурителните 

дружества в нормативни актове от еднакъв ранг е предвидено 
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комисията да определи с наредба изискванията към рекламата и 

информационните материали на дружествата. 

Въвеждат се законови изисквания за предоставяне на 

информация за рисковете, свързани с доброволното пенсионно 

осигуряване в правилниците на фондовете и в договорите, 

сключвани за доброволно пенсионно осигуряване, както и при 

обявяване на постигнатите инвестиционни резултати. 

Изменени са и процедурите по издаване на разрешение за 

управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, за 

да се съобразят с въвеждането на инвестиционните портфейли в 

доброволното пенсионно осигуряване и за да се направят по-

пълни и изчерпателни. 

С цел усъвършенстване на инвестиционните регулации са 

извършени промени в някои текстове от глава четиринадесета 

„Активи и инвестиции” и глава двадесет и пета „Инвестиции”. 

Промените са в следните посоки:  

1. Въвеждат се  изисквания към пенсионноосигурителното 

дружество да третира равностойно и справедливо фондовете за 

допълнително пенсионно осигуряване, които управлява, както и 

задължение за управителния орган на пенсионноосигурителното 

дружество да приема инвестиционна политика и правила за 

управление на риска на инвестициите за всеки управляван фонд, 

съответно инвестиционен портфейл, които да се прилагат при 

инвестирането и управлението на средствата на фонда. 

Минималните изисквания към  инвестиционната политика и 

правилата за управление на риска ще се уредят с наредба на 

комисията.  

2. Разширява се кръгът на допустимите финансови 

инструменти за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 

с корпоративни облигации, издадени от банки с над 50 на сто 

държавно участие, с цел финансиране на инфраструктурни проекти 

и акции, предлагани при условията на първично публично 

предлагане и са въведени количествени ограничения за тези 

инвестиции. 

3. Намаляват се количествените ограничения за 

инвестиции в ипотечни облигации с цел по-голяма сигурност за 

инвестициите на задължителните пенсионни фондове. 

4. Синхронизират се разпоредбите на КСО с 

терминологията, въведена със Закона за пазарите на финансови 

инструменти (ДВ, бр. 52 от 2007 г.). 

5. Удължен е периодът за изчисляване на минималната 

доходност за фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване, което е целесъобразно с оглед на дългосрочността 

на осигуряването в тези фондове и намаляване на предпоставките 

за инвестиране на активите на фондовете от управляващите ги 
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дружества по сходен начин. В тази посока е и дадената през 

2007 г. препоръка от Международния валутен фонд.  

Направени са предложения за изменения и в уредбата на 

таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните 

дружества, като се предвижда постепенно намаляване от едно на 

сто до 0,6 на сто годишно на таксата за управление на активите 

при задължителните пенсионни фондове с 0,1 на сто годишно 

считано от 2010 г. до 2013 г. Диференцирана е и таксата за 

прехвърляне в зависимост от продължителността на участие във 

фонда. Предлаганото стъпаловидно намаление на таксата за 

управление на активите на допълнителните задължителни 

пенсионни фондове ще доведе до увеличаване на натрупаните суми 

по партидите на осигурените лица в сравнение със 

съществуващото положение с около 6 на сто за период на 

осигуряване 30 години и с около 8 на сто за период на 

осигуряване  

40 години, без да застраши финансовата стабилност на 

пенсионноосигурителните дружества. 

Със законопроекта се въвежда възможност за 

инвестиционен избор за осигурените лица във фондовете за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване. За целта се 

предвижда пенсионноосигурителното дружество да може да създаде 

във всеки доброволен пенсионен фонд до три инвестиционни 

портфейла с различен рисков профил - агресивен, балансиран и 

консервативен, като създаването на балансиран портфейл е 

задължително. Разграничаването на портфейлите в рамките на 

един фонд е чрез обособяването на техните активи и пасиви въз 

основа на вида на сключените договори за управление на 

средствата на осигурените лица съобразно инвестиционната 

политика на съответния портфейл, система от критерии за 

определяне на рисковия им профил и на базата на относителния 

дял на финансовите инструменти с променлив доход спрямо 

активите. Относителният дял на инструментите с променлив 

доход, обособени в съответните портфейли, е, както следва: 

1. не по-малко от 50 на сто и не повече от 80 на сто 

за агресивния портфейл; 

2. не по-малко от 15 на сто и не повече от 50 на сто 

за балансирания портфейл; 

3. не повече от 15 на сто за консервативния портфейл. 

Портфейлите няма да са самостоятелни правни субекти, а 

обособена част от активите и пасивите на фонда, който е 

юридическо лице. Всяко осигурено лице ще може самостоятелно да 

избира от един до три инвестиционни портфейла в един фонд, 

като средствата му в индивидуалната партида във всеки портфейл 

ще се управляват съгласно неговата инвестиционна политика. 

Предвижда се изискване за предварително информиране на лицата 

за различните инвестиционни портфейли, които предлага фондът, 
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както и задължение за дружеството да направи оценка на всяко 

лице с оглед то да направи най-подходящ избор на портфейл.  

С цел защита на осигурените лица чрез осигуряване на 

действително и пълно разделение на активите и пасивите на 

инвестиционните портфейли в рамките на един фонд, прозрачност 

в дейността по управление на фонда като цяло и възможността за 

осъществяване на ефективен контрол от страна на надзорния 

орган е предвидено: 

1. сключването от страна на осигурените лица на 

отделни договори за управление на средствата им съобразно 

инвестиционната политика на съответния портфейл; 

2. откриването и воденето на отделни индивидуални 

партиди в рамките на един портфейл, съответстващи на всеки 

сключен договор; 

3. отделно водене и отчитане на активите на всеки от 

инвестиционните портфейли, обособени в един пенсионен фонд, от 

страна на банката попечител; 

4. отделна счетоводна отчетност и изготвянето на 

отделни финансови отчети за всеки от инвестиционните 

портфейли, обособени в рамките на един фонд; 

5. определяне на стойност на един дял за всеки 

портфейл и др.  

Предложената уредба ще осигури разделение на активите 

и няма да позволи размиване на границите между отделните 

портфейли и най-вече ще открои ясно резултатите от 

инвестиционната дейност за съответния портфейл и отражението й 

в партидата на всяко лице, участващо в този портфейл.  

С оглед да се предостави на осигурените лица 

възможност за максимално информиран и точен избор на 

инвестиционен портфейл са въведени завишени изисквания към 

осигурителните посредници на пенсионноосигурителните дружества 

като минимално образование и успешно издържан подготвителен 

курс.  

Със законопроекта се урежда и фазата на изплащане при 

осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване. Принципната необходимост от разработване на тази 

фаза е продиктувана от съществуващите в момента законови 

решения, които не са издържани от гледна точка на актюерските 

принципи за изплащане на анюитети, а именно - запазването на 

индивидуалната партида след отпускане на пожизнена пенсия и 

пълното наследяване на остатъка по партидата на пенсионера 

след неговата смърт. В предложения законопроект е предвидено 

индивидуалната партида да се закрива в момента на отпускане на 

пожизнената пенсия, като цялата или част от натрупаната сума 

се прехвърля в технически резерви. Те са позиционирани във 
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фонда като обособено имущество, отделно от останалите активи 

на фонда, които съгласно законопроекта са обособени в 

инвестиционните портфейли. Видовете пенсии от фонда за 

допълнително доброволно пенсионно осигуряване са изброени 

изрично, подробно се уреждат правата по различните продукти, 

рисковете, които се поемат във фазата на изплащане, и 

покритието им чрез формиране на съответните резерви.  

В съответствие с обема на рисковете, които поемат 

пенсионноосигурителните дружества във фазата на изплащане, са 

завишени изискванията към тяхната капиталова адекватност и 

платежоспособност.  

В уредбата на професионалните схеми са направени 

предимно изменения, свързани с терминологични уточнения, 

технически грешки и пропуски. Отстранени са някои непълноти и 

неточности, допуснати в регламентацията на правилниците за 

организацията и дейността на фондовете за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и в 

текстовете за регистриране на професионалните схеми. 

Изчерпателно са изброени елементите от задължителното 

съдържание на колективните трудови договори и колективните 

споразумения в случаите, когато уреждат осигуряване по 

професионални схеми и е даден по-прецизен отговор на въпроса 

какво следва да се определи в професионалната схема. 

Във връзка с Официално уведомително писмо № С(2008) 

7247 по нарушение № 2008/2150, изпратено от Европейската 

комисия до Постоянния представител на Република България в 

Брюксел на 27 ноември 2008 г., и с предложение на РГ 28 

„Финансови и бюджетни въпроси” се предвижда с цел отстраняване 

на нарушението, приходите на фондовете за допълнително 

доброволно социално осигуряване, както и аналогични приходи, 

пряко свързани с доброволно социално осигуряване, 

осъществявано от институция, получила разрешение за извършване 

на такова осигуряване съгласно законодателството на държава 

членка, да не се облагат с данък по реда на Закона за 

корпоративното подоходно облагане. 

В законопроекта се предлага диференциране на размера 

на глобите според тежестта на нарушенията, което дава 

възможност на административнонаказващия орган да определи по-

справедливо наказание. 

С Преходните и заключителните разпоредби на 

законопроекта се предвиждат и срокове за привеждане на 

пенсионноосигурителната дейност в съответствие с изискванията 

на закона.  

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Сергей Станишев) 
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