
КОЛЕДНИКОЛЕДНИ БОНУСИБОНУСИ ЗАЗА

ЧАСТНИТЕЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИПЕНСИОННИ

ДРУЖЕСТВАДРУЖЕСТВА ––

ЦЕЛОГОДИШНОЦЕЛОГОДИШНО

КТ „Подкрепа“

20 декември 2016 г.



ЗадължителниЗадължителни такситакси, , регламентиранирегламентирани
вв КодексаКодекса заза социалносоциално осигуряванеосигуряване додо

2015 2015 гг..

• Частният пенсионен фонд отчисляваше до 5% от

всяка месечна вноска.

• Инвестиционна такса – до 1% годишно върху

всички активи на осигуреното лице, не само

върху евентуално реализирания доход.

• Разпоредбите на Кодекса определят

задължителна минимална доходност на частните

дружества. Тя обаче може да бъде отрицателна.



ЕфектиЕфекти нана такситетаксите

Два сценария за работник, който започва да се
осигурява през 2014 г. и през 2008 г. Доходността и
инвестиционната такса за улеснение са изчислени на
месечна база, което леко променя крайния резултат. 
Реално таксата се начислява всеки ден.

•Пример №1 за въздействие през 2014 г. 
Среднопретеглена доходност на УПФ 6,13%.

•Пример №2 за въздействие през 2008 г. 
Среднопретеглена доходност на УПФ минус 20,15%.

Използвани са средни величини, при едногодишно
пенсионно осигуряване в частен пенсионен фонд.



ГодишниГодишни резултатирезултати заза 2014 2014 гг. . припри 1000 1000 лвлв. . 
месечнамесечна заплатазаплата нана осигуренотоосигуреното лицелице

600 лв. 
годишна

вноска в

УПФ

620,30 620,30 лвлв. . 
средствасредства вв

„„сметкатасметката““
реалностреалност

600 лв. 
годишна

вноска в

УПФ

650,10 650,10 лвлв. . 
средствасредства вв

„„сметкатасметката““

безбез

паразитнипаразитни

такситакси



ГодишниГодишни резултатирезултати заза 2008 2008 гг. . припри 1000 1000 лвлв. . 
месечнамесечна заплатазаплата нана осигуренотоосигуреното лицелице

600 лв. 
годишна

вноска в

УПФ

505,8 505,8 лвлв. . 
средствасредства

вв

„„сметкатасметката

““

реалностреалност

600 лв. 
годишна

вноска в

УПФ

600 лв. 
средства в

сметката

безбез

паразитнипаразитни

такситакси



2014 2014 гг.:.:

-- приходиприходи заза ПОДПОД: 33,33 : 33,33 лвлв..
-- приходиприходи заза осигуренотоосигуреното лицелице: 20,30 : 20,30 лвлв..

2008 2008 гг.:.:

-- приходиприходи заза ПОДПОД: 33,01 : 33,01 лвлв..
-- приходиприходи заза осигуренотоосигуреното лицелице: : минусминус 95 95 лвлв..





ДориДори когатокогато осигуренитеосигурените лицалица губятгубят, , 

частнитечастните пенсионнипенсионни дружествадружества

печелятпечелят!!



ПриходиПриходи отот такситакси нана едноедно отот големитеголемите
пенсионнопенсионно осигурителниосигурителни дружествадружества

((20022002--20162016))

• Осигурителните вноски по всички фондове в

това дружество са в размер на почти 2,95 млрд. 

лв.

• Начислените и удържани такси са в размер на

300,5 млн. лв. или повече от 10% от получените

средства!



МесечнаМесечна „„производителностпроизводителност““ нана
служителитеслужителите вв товатова дружестводружество ((лвлв..))

Финансов резултат преди данъци на един служител. 
Според твърдения на ръководството, понастоящем там са заети 300 души. 

Изчисленията допускат, че са били толкова от самото начало. 



ГодишниГодишни приходиприходи отот такситакси въввъв всичкивсички
пенсионнипенсионни дружествадружества ((млнмлн. . лвлв..))



ОбщОбщ размерразмер нана активитеактивите ии събранитесъбраните
такситакси заза всичкивсички фондовефондове къмкъм

септемврисептември 2016 2016 гг..

8,75% 8,75% отот активитеактивите нана осигуренитеосигурените саса иззетииззети подпод

форматаформата нана такситакси!!



ПредложенияПредложения нана КТКТ „„ПодкрепаПодкрепа““ ––
лошиятлошият ДядоДядо КоледаКоледа

1. Премахване на началната такса. Срещу нея не се
предоставя никаква услуга! Това беше и причината за
премахване на таксата върху ВЕИ производителите.

2. Инвестиционната такса да се начислява само върху
резултата от инвестициите, не върху пълната стойност на
активите на осигурените.

3. Информация – в справка, изпращана от
пенсионноосигурителните дружества на осигурените
лица, да фигурират данните за индивидуалната партида:  
направените вноски в НАП, прехвърлените суми и общия
размер на удръжките, както и реалната доходност.

4. Прозрачност – висшите мениджъри в ПОД, които
управляват осигурителни средства, да декларират
възнагражденията си пред Сметната палата.



ВЕСЕЛИВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИПРАЗНИЦИ ИИ

УСПЕШНАУСПЕШНА 2017 2017 ГГ. . 

БЕЗБЕЗ ПАРАЗИТНИПАРАЗИТНИ ТАКСИТАКСИ!!

КТ „Подкрепа“

20 декември 2016 г.


