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ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ИНВЕСТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – 
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ2 

 
Направена е оценка на инвестиционната дейност на пенсионните фондове в 
България, като институционални инвеститори, функциониращи на 
капиталово-покривен принцип.   От тези позиции обстойно са изследвани: 
концептуалната „рамка на взаимодействие” между корпоративно 
управление и институционални инвеститори; нормативната уредба на 
инвестиционната дейност на пенсионните фондове в България, вкл. 
законодателно регламентираните количествени ограничения пред тях; 
анализ на динамиката на инвестиционните портфейли на пенсионните 
фондове в страната; статутът на институционалните инвеститори (в 
частност, пенсионните фондове), с оглед открояване потенциалът им за 
участие в корпоративната собственост. Актуалността на 
проблематиката се подсилва и от факта, че традиционното разбиране за 
акционерната собственост еволюира, а това се дължи преди всичко на 
постепенното изменение на статута на инвеститорите, преди всичко на  
институционалните. 
JEL: G11; G23; G31 

 

1. Концептуален поглед върху изследваната проблематика  

В смисъла на традиционно разбираното корпоративно управление, добре 
управляваната компания допринася за стабилността на финансовите пазари. 
Основни участници на тези пазари в страните с развити икономики са 
институционалните инвеститори. Решенията на потенциалните инвеститори 
(портфейлни, институционални и стратегически) до голяма степен се определят 
както от макроикономическата ситуация в страната (към която имплицитно 
отнасяме корпоративното обкръжение), така и от финансовото състояние на 
предприятията и качеството на техните корпоративни структури, като 
емблематични за по-доброто корпоративно управление. 

                                                           
1 Райна Цанева е гл. ас. д-р в Институт за икономически изследвания на БАН, секция 
„Икономика на фирмата“, тел: 8104038, 8104040, факс: 9882108, e-mail: 
r.tzaneva@iki.bas.bg. 
2 Студията е част от колективен планов проект на тема: „Предизвикателства пред 
Корпоративното Управление в България след януари  2007 г.” към Института за 
икономически изследвания на БАН. 
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В структурата на собствеността през последното десетилетие настъпват 
съществени изменения, като ясно се откроява “нов клас” собственици в 
лицето на финансовите институции, в т.ч. и институционалните инвеститори. 
Подобни тенденции на промяна в традиционната представа за акционерна 
собственост не са нови за световната икономика, но са особено актуални за 
държави като България. Те са заложени като основен механизъм на Новата 
международна финансова архитектура3 и  произтичат от еволюцията на 
корпоративното управление, “като една интердисциплинарна система от 
управленски и правни инструменти за ефективно партньорство между 
инвеститори и изпълнително ръководство на компаниите” (Боева, Б, 2005). 

Ролята на институционалните инвеститори нараства все повече, като се смята,  
че статутът им моделира в по-голяма степен  корпоративното управление, 
отколкото индивидуалните инвеститори. Влиянието на първите върху 
корпоративното управление е изчерпателно определено в Доклада Кодбъри 
(1992), в който те са възприети като “институции със специална роля... и 
възможности да използват своето влияние, като акционери с оглед прилагането 
на добри корпоративни практики”.4 В последствие, доклада Грийнбъри 
(Greenbury Report) разглежда институционалните инвеститори като основен 
фактор за въздействие върху корпоративното управление на компаниите, а през 
1998 г. същите са класифицирани и като собственици на компаниите, чийто 
акции закупуват (Hampel Report). В този смисъл, тяхното въздействие върху 
корпоративното управление се разглежда като възможност за привнасяне на 
добри корпоративни практики и установяването на високи корпоративни 
стандарти. Смята се, че институционалните инвеститори притежават потенциал 
да развият и усъвършенстват нови инвестиционни механизми и техники в 
зависимост от: 1) степента на развитие на националните капиталови пазари; 2) 
финансовото състояние, бизнес и корпоративните стратегии на компаниите, 
чийто акции придобиват. Според някои автори,” институционалните 
инвеститори участват в корпоративното управление на компаниите посредством 
притежаването на пакет акции, чрез които въздействат върху мениджърите и 
мениджмънта без да имат за  цел да контролират компаниите” (Wymeerssch, E. 
2007). 

Институционалните инвеститори, като евентуални големи собственици са 
възможно решение на проблемите за корпоративното управление, доколкото 

                                                           
3 Съвременните аспекти намират израз в регулирането на международната финансова 
архитектура чрез съгласуване интересите на всички участници на международните 
финансови  и капиталови пазари на няколко равнища: международните официални 
финансови институции;националните правителства и регулативни парични и 
финансови органи; частният сектор и международният финансов капитал, 
представляван от водещите финансово-инвестиционни корпорации, които имат пряко 
участие във функционирането на международните кредитни пазари и др. 
4 Взаимодействието между институционалните инвеститори и корпоративното 
управление е представено детайлно и в хронологичен ред в: Mallin, C. The Role of 
Institutional Investors in Corporate Governance. 20 October 2006. Авторката изследва 
нарастващото им влияние върху корпоративното управление и техния потенциал за 
налагане на добри корпоративни практики. 
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последните са в състояние да влияят върху поведението на мениджърите по 
отношение на провежданата фирмена политика и възприеманите 
корпоративни стратегии. До голяма степен поведението на институционалните 
инвеститори зависи и се определя от степента на развитост на капиталовите 
пазари, въпреки че в икономическата литература няма единно становище 
относно характера на  зависимостта между тях. Според Bhide е дори възможно 
степента на развитост на капиталовите пазари да е бариера срещу ефективното 
управление, тъй както „ползите от ликвидността на капиталовите пазари се 
противопоставят на разходите от лошо корпоративно управление” (Bhide, 
1993). Същевременно редица икономисти доказват съществуващата 
правопропорционална зависимост между ликвидността на капиталовите 
пазари и активността на институционалните инвеститори (Scatigna, М., 2001), 
което е и доминиращото мнение в икономическата литература. При все това 
съществуват и мнения, отчитащи краткосрочността на интересите на 
институционалните инвеститори:. „поради краткосрочните си интереси, 
изразяващи се в бърза капиталова печалба, а не в трайното развитие на 
корпорацията, институционалните инвеститори не съдействат за нейното (на 
корпорацията) устойчиво развитие”. В България, участието на пенсионните 
фондове (и други институционални инвеститори) в собствеността на 
предприятията е трудно измеримо във времеви аспект,  тъй както „банките, 
пенсионните фондове и застрахователните дружества бяха приватизирани 
по-късно и чрез стратегически инвеститори5 (Чипев, Пл., 2002). 

Институционалните инвеститори играят съществена роля в корпоративното 
управление посредством: 

• инвестициите в ценни книжа на фирмите; 

• достъпа до първостепенни финансови ресурси; 

• правата на глас при вземането на определени корпоративни решения и др.  

В най-голяма степен те могат да въздействат върху поведението на 
мениджърите за увеличаване благосъстоянието на акционерите, вкл. 
превенция от рискови операции с оглед гарантиране възвръщаемостта на 
инвестициите.  В този смисъл те се възприемат като стимулиращ фактор за  
създаването на ефективни корпоративни стратегии, съобразени с интересите 
на всички заинтересувани в корпоративното управление страни. 

Нарастващите правомощия на мениджърите вследствие на разпръсването на 
собствеността предполагат и изменение в традиционните механизми за 
провеждане на адекватна на условията инвестиционна политика, най-вече по 
отношение на сигурността и възвръщаемостта на направените инвестиции. 
При подобни промени в традиционните механизми отново съществува 
потенциална заплаха за интересите на собствениците, респ. намаляване на 
                                                           
5 В цитираната статия обстойно са анализирани отделните категории акционери, в т.ч. и 
институционалните инвеститори в условия на преход в България. 
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тяхната изгода. В този смисъл, инвестираните средства от институционалните 
инвеститори са своеобразен доверителен  дълг6, който дава на последните 
право на контрол над техните средства, както и предприемането на определени 
и ограничени корпоративни действия (Krikorian, B.L.,1991). “Разпръснатата 
собственост ограничава силата и правомощията на собствениците, като 
позволява на мениджърите по-голяма намеса в провеждането на 
корпоративното управление” (Berle, A., Means, G. 1932), респ. се повишава 
предпазливостта в поведението им. Съответно, нарастващите правомощия на 
мениджърите позволява провеждането на политика съобразно техните 
собствени интереси и образователен ценз, които може да се различават 
съществено от тези на акционерите. В крайна сметка, подобно поведение 
резултира както върху изгодата на акционерите, така преди всичко и върху 
пазарната стойност на компанията. Институционалните инвеститори играят и 
съществена роля при осъществяване контрол над ръководителите, „като 
съсредоточават в свои ръце по-значителни части от акционерния капитал на 
отделните дружества и по този начин получават стимул и възможност да 
осъществяват контрол над фирменото ръководство” (Найденов, Н., 2007). 

Ефектът от въздействието на институционалните инвеститори не може с 
точност да се измери, отчете и оцени, най-вече поради съществуващите 
бариери пред дейността им. Бариерите и лимитирането на поведението им в 
крайна сметка определя характера и степента на очакваното въздействие на 
институционалните инвеститори 

Gillian и Starks разкриват, че малка част от институционалните инвеститори са 
в състояние да въздействат активно върху цялостната фирмена политика и 
върху разработването на корпоративните стратегии, като „подобни действия 
са съпроводени с високи разходи, несигурност в доходите и необходимост от 
колективен подход към проблемите” (Gillian, S., L.Starks, 2003) . В този 
контекст, се говори за алтернативен вариант на участие на 
институционалните инвеститори в корпоративното управление – като 
кредитори на фирми с установени и действащи корпоративни практики. В по-
съвременните изследвания се разширява периметъра на връзката между  
институционалните инвеститори и корпоративното управление, като се търсят 
отговори на въпросите: доколко корпоративното  управление е фактор, 
определящ инвестиционните решения на институционалните инвеститори; 
какъв е потенциала на тези инвеститори да привнасят добри корпоративни 
практики или тяхната функция се свежда до кредитиране/инвестиране на 
предприятията; кой тип институционални инвеститори се очаква в най-голяма 
степен да въздейства върху корпоративното управление (Bushee, B. J. Carter, 
M. A., Gerakos, J., 2009).  

                                                           
6 Терминът е въведен от Krikorian, B.L. Fiduciary Standards:  Loyalty, Prudence, Voting 
Proxies and Corporate Governance. – In: Institutional Investing: Challenges and 
Responsibility of the 21st Century. 
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В контекста на съвременния интердисциплинарен подход към корпоративното 
управление, институционалните инвеститори се ръководят от няколко водещи 
критерия при подбора на фирмите, в които инвестират: 

• финансови показатели: ликвидност, рентабилност, приходи от продажби7; 

• потенциал за растеж и реални очаквания за положителен ефект от 
участието на институционални инвеститори в дейността им; 

• размер на фирмите: като е налице положителна зависимост между размер и 
инвестиционен интерес, породена от очаквания за висока ликвидност, респ. 
висока възвръщаемост на направените инвестиции; 

• участие на други институционални инвеститори в компанията и др. 

Възможността на институционалните инвеститори да участват в собствеността 
на предприятията, чийто акции закупуват може да се възприеме като възможно 
решение за съществуващите в компанията проблеми на корпоративното 
управление, основно (и предимно) чрез адекватни въздействия върху 
ефективността на поведението на мениджърите. Parthiban and Kochhar (David 
Parthiban, Kochhar R., 1996) дефинират и изследват три основни бариери, които 
намаляват ефективността на тези инвеститори в процеса на привнасяне на 
добри корпоративни практики и провеждане на адекватно корпоративно 
управление: 

• Бизнес връзки и взаимоотношения на институционалните инвеститори с 
фирмите, в чийто акции инвестират капиталовложенията си; 

• Законодателни регулации, които ограничават инвестиционната дейност на 
институционалните инвеститори посредством лимитиране на вида 
инвестиционен инструмент и размера на инвестицията; 

• Ограничен достъп до информация на инвеститорите до фирмите, респ.  
ограничени възможности за мониторинг и контрол върху тяхната дейност. 

В България все още не съществуват механизми и практики  за оценка на 
въздействието и приноса на институционалните инвеститори върху 
корпоративното управление, което не позволява да се разкрие изчерпателно 
важността на взаимовръзката между тях. Предвид спецификата на 
икономическата ситуация в страната ни, тези инвеститори се анализират в 
качеството им на такива, с ясно изразена нагласа за вложения в корпоративни 
облигации. 

                                                           
7 Възможно е институционалните инвеститори да вземат решение за закупуване на 
акции независимо от  финансовото състояние на фирмите, а съобразно други 
специфични критерии, отличаващи ги от останалите компании на пазара. 
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Доброто корпоративно управление и стабилното финансово състояние са 
водещи критерии, гарантиращи възвръщаемостта на инвестицията. 
Институционалните инвеститори имат потенциал за активно участие в 
корпоративното управление ( в т.ч. като негови обект и като цел). Те създават 
възможности за минимизиране на риска и увеличаване на възвръщаемостта за 
собствениците чрез набор от инвестиционни инструменти. Тези инвеститори 
обхващат интересите на много индивидуални участници и в същото време имат 
статут, който позволява да бъдат собственици в публичните дружества. Поради 
специфичното регламентиране на дейността им и по-специално на 
възможностите за осъществяване на различна по-мащаб инвестиционна 
дейност, те притежават потенциал да допринесат за по-силен контрол в 
дружествата, в които инвестират; интегрална част са от бизнес средата и 
капиталовите пазари. Значимата им роля се определя и от обстоятелството, че в 
случай на шокове на капиталовите пазари, институционалните инвеститори са в 
състояние да абсорбират последствията. Техният статут позволява да бъдат 
както инвеститори, финансирайки публичните дружества, така и собственици 
на същите в зависимост от участието им в структурата на собствеността. Те са 
основен фактор за растеж и развитие на капиталовите пазар; могат да бъдат 
активни участници в реформата на корпоративния сектор. 

2. Пенсионните фондове в България – основен институционален 
инвеститор. Нормативно реглманетиране на инвестиционната им 
дейност 

В страната функциите на институционалните  инвеститори са ограничени 
поради причини, свързани както със законодателната рамка, така и с нагласата 
за инвестиране в сигурни и без-рискови дейности. „Развитието на 
институционалните инвеститори и капиталовия пазар са взаимно свързани. 
Всъщност, институционалните инвеститори са основен фактор за растеж на 
капиталовия пазар. Неразвитият капиталов пазар и слабата му ликвидност, 
както и “тромавият” регламент на публичните компании са ограничения пред 
стабилизирането на институционалните инвеститори в страната. При все 
това, те имат потенциал за активно участие в корпоративното управление на 
компаниите и могат да въздействат за повишаване на неговото качество. 
Ето защо, както бе вече посочено, те могат да се възприемат  като обект и 
цел на корпоративното управление, минимизирайки риска и увеличавайки 
възвръщаемостта за собствениците.” (Минчев, В., Петкова, Р., Ангелова, М., 
Цанева, Р., 2007)  Неслучайно институционалните инвеститори, които имат 
значимо участие в корпорациите, играят значителна роля по опазване 
интересите на собствениците чрез различни мерки, като участие в Съвета на 
директорите и експертно въздействие върху процесите на вземане на решения 
чрез индивидуални преговори в управлението (Tanzer, Gr., 1999). Ролята им 
нараства все повече – смята се, че техният статут моделира в по-голяма степен 
корпоративното управление в сравнение с този на индивидуалните инвеститори.  

Пенсионните фондове, заедно със застрахователните компании и 
инвестиционните дружества, формират групата на институционалните 
инвеститори, като са и основни такива инвеститори. В качеството си на такива 
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те се стремят към постигането на оптимален компромисен избор между риск и 
възвращаемост посредством разпределението на управлявания портфейл в 
добре диверсифицирана комбинация от активи. Условие за оптималност на 
избора е намирането на границата на ефективните портфейли, където не 
съществува възможност за нарастване на възвращаемостта без увеличаване на 
риска, или понижаването му без редуциране на възвращаемостта. В 
икономическата теория, рационалният инвеститор прави своя избор между 
ефективните портфейли, като определящи за този избор са целите, 
предпочитанията и ограниченията на инвеститора.  

Пенсионните фондове като институционални инвеститори са изправени пред 
редица ограничения, произтичащи от изискването за поддържане на 
необходимата ликвидност, съобразяването с определен инвестиционен 
хоризонт и спазване на действащите инвестиционни регулации. Регулирането 
на техните инвестиции произтича от социалната първопричина за 
възникването им и  има за водеща цел постигането на сигурни и доходоносни 
инвестиции в интерес на осигурените лица. 

Интересът към институционалните инвеститори е породен както от активното 
им участие на българския капиталов пазар, така и от  „статута” им на 
дългосрочен инвеститор с потенциал за вложения в стабилни инвестиционни 
проекти и схеми на национално равнище, които се очаква да  допринесат за 
икономическото развитие и социалния прогрес. Основната и ръководна цел 
на пенсионните фондове е със силно изразен социален характер – 
предоставянето на пенсионни обезщетения и оптимална и надлежна 
защита на правата на бенефициентите, членовете и пенсионноосигурените 
лица. Предвид социалните мотиви на тяхното възникване, реализацията им 
като инвеститори, респ. основни участници  на капиталовия пазар, изисква 
стриктно разпределение и ефикасен надзор при  реализирането на собствените 
им активи. 

Формирането на структурата на инвестиционните портфейли на пенсионните 
фондове, зависи от редица фактори като: законови изисквания, развитие и 
състояние на капиталовите пазари, от мениджъри, които в зависимост от 
избраната стратегия   избират инструментите за инвестиране и определят 
размера на средствата за влагане в ценни книжа от отделен вид издател.8 

През 2007 г. беше приет Законът за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване9 (КСО), като промените произтичат от 
необходимостта за хармонизиране на българското социално законодателство с 

                                                           
8 При избрана цел на стратегията  за постигането на по-висока доходност при 
поемането на по-голям риск, преобладават корпоративните акции и облигации, а 
залагането на по-голяма сигурност е свързано с осигуряване на превес на държавните 
или гарантирани от държавата ценни книжа 
9 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 41 от 
2007 г.). 
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правото на Европейския съюз в областта на допълнителното пенсионно 
осигуряване, като предложените промени имат за цел да: 

• стимулират конкуренцията между пенсионноосигурителните дружества в 
интерес на осигурените лица; 

• повишават равнището на корпоративното управление посредством 
укрепване на управленските структури и капацитета на пенсионните 
дружества; 

• осигуряват съгласуваност между нормативните актове, отнасящи се до 
финансовия сектор, вкл. надзора върху него; 

• създават по-ефективно регулиране и контрол от страна на държавата върху 
дейността, свързана с допълнителното пенсионно осигуряване. 

• либерализират някои инвестиционни ограничения и др. 

Законодателството, засягащо инвестирането на средствата на осигурените в 
пенсионните  фондове лица се стреми да създаде възможности както доходност, 
така и да гарантира сигурността на вложенията. Посредством стриктното 
регламентиране на видовете активи, в които могат да се влагат средствата и 
съответните ограничения за тях, се гарантира сигурността на осигурените лица, 
но паралелно с това се ограничават възможностите на фондовете за участие в 
по-рискови инвестиционни схеми.  

Количествен критерий за потенциала на пенсионните фондове да изпълняват 
ролята си на институционален инвеститор е изискването за минимална 
доходност при управление на техните активи. Останалите критерии са: 

1) нормативно определени инвестиционни ограничения на активите на 
фондовете; 

2) сделки с тези активи; съотношението на инвестициите в отделни видове 
финансови инструменти спрямо активите; 

3) срок за инвестиране на постъпилите парични средства; 

4) стойност на нетните активи и нейното изменение;  

5) коефициент за обращаемост на активите. 

Наред с посочените критерии, постигането на положителна доходност при 
инвестирането на активите на фондовете се определя и от пазарната 
конюнктура (и по-конкретно – състоянието на капиталовия пазар). Според 
изследвания на българската практика, при разработване на стандартните 
програми за корпоративно управление се подценява ролята на 
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институционалните инвеститори със собственост в дружествата. В 
икономическата литература преобладава виждането, че „по своята природа 
пенсионните фондове имат дълготрайна ориентация, съответстваща на 
намеренията на корпорациите” (Боева, Б., 2001). Тяхното участие в 
корпоративното управление на публичните дружества е един от 15-те принципа 
за регулиране на частните пенсионни схеми на ОИСР – „следва да се отчита 
ролята на корпоративното управление и възможностите на пенсионните 
фондове да участват в него чрез: законодателно (или доброволно) участие в 
корпоративното управление; въздействие на мерките на пенсионните фондове 
за защита правата на акционерите върху поведението на корпорациите;  
управлението на самите пенсионни фондове и техните ръководни органи”. 
(OECD, 2001). Основните приоритети10 на инвестиционната политика на 
пенсионните фондове могат да  се обобщят както следва: 

• сигурност – поддържане на ниска степен на пазарния риск чрез 
диверсифициране на портфейла по вид и матуритет на инвестиционните 
инструменти; 

• ликвидност – падежната структура на инвестиционния портфейл да 
осигурява адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи потоци; 

• доходност – увеличаване на реалната стойност на натрупаните средства. 

Инвестиционната дейност на пенсионноосигурителните дружества се 
регламентира в Кодекса за социално осигуряване (КСО)11, като  средствата 
на фондовете за допълнително   пенсионно осигуряване се допуска да се влагат 
само във: 

1) ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, задълженията по 
които съставляват държавен или държавно гарантиран дълг; 

2) акции и права, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, 
съгласно допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);  

3) акции и права на дружество със специална инвестиционна цел, 
лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална 
инвестиционна цел; 

4) общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона 
за общинския дълг;  

                                                           
10 Приоритетите при провеждането на инвестиционната политика се осъществяват  при  
адекватно и ефективно измерване на риска, като се наблюдава и оценява компонентите 
на систематичния и несистематичен инвестиционен риск: лихвен риск, валутен риск, 
инфлационен риск, кредитен риск, секторен риск, риск свързан с инвестициите в акции 
и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти. 
11 Кодекс за социално осигуряване, ДВ, бр. 67 от 2003; посл. доп., бр. 42 от 05.06.2009 г. 
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5) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да 
извършват банкова дейност на територията на Република България12; 

6)  ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, 
приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа; 

7) корпоративни облигации, издадени или гарантирани 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 да се финансират дългосрочни и средносрочни 
инфраструктурни и инвестиционни проекти, 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, приети за търговия на 
български регулиран пазар; 

9) обезпечени корпоративни облигации13; 

10) акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по 
реда на ЗППЦК;  

11) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от: държави - членки 
или техни централни банки; държави, посочени в наредба на комисията, 
или от техни централни банки; Европейската централна банка или от 
Европейската инвестиционна банка; 

12)  ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в 
държави-членки, в т.ч. а) дългови ценни книжа, издадени от 
чуждестранни общини; б) дългови ЦК, извън посочените в т.11 и т.12 а; 
в) акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа; 

13) ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в 
държави, посочени в наредба на комисията, вкл.: а) квалифицирани 
дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини; б) 
квалифицирани дългови ЦК, извън посочените в т.11 и т.13а; в) акции, 
включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа;  

                                                           
12 В сила от 1.01.2007 г. относно изискването за кредитен рейтинг – ДВ, бр. 17/2006. 
13 Такива, 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 
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 
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14) акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, която инвестира 
само в ценни книжа и депозити и чието седалище или седалището на 
управляващото я дружество се намира в държава-членка, съответно в 
държава, посочена в наредба на комисията; 

15) банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да 
извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава-
членка или на държава, посочена в наредба на комисията; 

16) инвестиционни имоти в страната, в държава-членка. 

Таблица 1  
Количествени ограничения за инвестиране в % спрямо активите не 
пенсионните фондове по видове инвестиционни инструменти след 

присъединяването на България към ЕС 

Инвестиционен инструмент 
Количествени 
ограничения за 

фондовете по ДЗПО 

Количествени 
ограничения за фондовете 

по ДДПО 
ДЦК  Мин.10 
Акции и права, приети за 
търговия на регулиран пазар 20 20 

 Ипотечни облигации 30 30 
Корпоративни облигации 25 25 
Корпоративни облигации по т.7 10 10 
Общински облигации 15 15 
Банкови депозити 25 25 
Акции и права в АДСИЦ 5 10 
Акции и дялове на КИС** 15 15 
Инвестиционни имоти 5 10 
Обезпечени корпоративни 
облигации по т.9 5 10 

 

Количествените ограничения по допълнителното доброволно пенсионно 
осигуряване (ДДПО) са определени в правилниците за организацията и 
дейността на отделните фондове за ДДПО, като за някои активи освен таван 
са въведени и минимални проценти за инвестиране на средствата в определен 
инвестиционен инструмент. С оглед намаляване на риска са възприети и 
ограничения относно инвестирането на средствата в един емитент и свързани с 
него лица. В КСО изрично е посочено, че максималния процент на инвестиция  
във финансови инструменти, издадени от един емитент  не може да надвишава 
5% от активите, като общата стойност на инвестираните средства по този 
параграф не може да надвишава 10% от активите на фонда.14 

С промените в КСО  значително се разширява обхвата на инвестиционните 
инструменти и  се дава възможност активите на пенсионните фондове да бъдат 
инвестирани в сравнително нови за българския пазар финансови инструменти 
като акции от акционерни дружества със специална инвестиционна цел 
                                                           
14 С  изключение на ДЦК по т.1, т.7 и т.11. 
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(АДСИЦ) и/или дялове от колективни инвестиционни схеми (КИС). Като 
инвестиционен инструмент изрично се уреждат дълговите ценни книжа, 
емитирани в страните-членки на ЕС и/или в страни по споразумението за 
Европейско икономическо пространство. „Разширяването на обхвата на 
инвестиционните инструменти и отпадането на съществени ограничения 
пред инвестиционната дейност на пенсионните фондове е показателна, че 
държавата ги „разпознава” като сериозен участник на капиталовите 
пазари, което повишава очакванията от тях да изпълнят ролята си на 
институционален инвеститор” (Минчев, В., Петкова, Р., Ангелова, М., 
Цанева, Р.,  2007) 

Либерализацията на инвестиционния режим на пенсионните фондове у нас след 
януари 2007 г.  е сериозно предизвикателство пред управляващите пенсионно 
осигурителни дружества. Последните разполагат с по-голяма свобода да 
управляват инвестиционните портфейли на фондовете, но имат и по-големи 
отговорности. Отпадането на редица ограничения ще позволи постигането 
на по-добра диверсификация и ще постави пенсионно осигурителните 
дружества в условията на по-висока конкуренция и завишени изисквания 
към системата за управление на инвестиционния риск. 

3. Динамика на инвестиционния портфейл на пенсионните фондове в 
България – основни изводи и препоръки. 

3.1. Обща характеристика на пенсионния сектор. Оценка на инвестиционния 
потенциал на пенсионните фондове 

Институционалните инвеститори се налагат като основен участник на 
българския капиталов пазар през последните няколко години както преди, така 
и след присъединяването на страната ни към ЕС. Сред тях все по-ясно се 
откроява засилващата се роля на пенсионните фондове, особено след  
либерализацията на ограниченията пред тях и значителното разширяване на 
кръга от инвестиционни инструменти, целящи по-голяма гъвкавост на техните 
портфейли. 

Акцентът тук е поставен върху пенсионните фондове, като водещ 
институционален инвеститор на българския капиталов пазар. Целта е да се 
разкрие техния потенциал за усъвършенстване на корпоративното 
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управление15 както чрез укрепване на управленските им структури, така 
и преди всичко посредством възможностите и потенциала им за 
привнасяне на добри корпоративни практики.16  

Към количествените критерии за оценка на потенциала на пенсионните фондове 
да изпълнят ролята си на институционален инвеститор се отнасят: изискването 
за минимална доходност при управление на техните активите; нормативно 
регламентираният праг за инвестиране; сделки с активите на фондовете; 
съотношението на инвестициите в отделни видове финансови инструменти 
спрямо активите; стойност на нетните активи; коефициент за обращаемост на 
активите и др. 

В този аспект и предвид посочените количествени параметри, се проследяват: 

1) динамиката на основни финансови характеристики на пенсионния сектор в 
България; 

2) динамиката на инвестиционните портфейли на фондовете за допълнително 
пенсионно осигуряване – универсални пенсионни фондове (УПФ), 
професионални пенсионни фондове (ППФ) и доброволни пенсионни 
фондове (ДПФ) на съответните пенсионно-осигурителни дружества. 

През изминалите години системата на допълнителното пенсионно осигуряване 
се налага като един от най-стабилно развиващите се под сектори на не 
банковото финансово посредничество. Към края на 2005 г. се забелязва 
значително развитие на фондовете от втори и трети стълб от гледна точка на 
обхвата и ръста на осигурените лица и бързото нарастване на управляваните от 
пенсионносигурителните дружества активи.17 

 

 

                                                           
15 Участието на пенсионните фондове в корпоративното управление на публичните 
дружества е един от 15-те принципа за регулиране на частните пенсионни схеми на 
ОИСР – „следва да се отчита ролята на корпоративното управление и 
възможностите на пенсионните фондове да участват в него чрез: законодателно (или 
доброволно) участие в корпоративното управление; въздействие на мерките на 
пенсионните фондове за защита правата на акционерите върху поведението на 
корпорациите;  управлението на самите пенсионни фондове и техните ръководни 
органи” –  OECD. Fifteen Principles for The Regulation of The Private Occupational Pension 
Shemes, 2001; Боева, Б. Корпоративно управление – от мощните корпорации към 
икономиките в преход. изд. Принсепс, София, 2001, с. 19-20. 
16 Това се осъществява в съответствие с транспонираната в българското  
законодателство Директива 2003/41/ЕО за дейността и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване, чийто основни цели се отнасят предимно до 
усъвършенстване на корпоративното управление и корпоративните структури. 
17 През  декември 2008 г. лицензираните пенсионни дружества в България са 10, а 
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване достигат до 32. 
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Фигура  1 
Динамика на нетните активи на пенсионните фондове в България, 2005-2010 г., 
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Източник:  адаптирано по данни от  Комисия по финансов надзор. 

 

След определен спад през 2007-2008 г., стойността на нетните активи на 
пенсионните фондове възвръща тенденцията си към нарастване, възможно 
обяснение за което е ограничения инвеститорски интерес, който рефлектира 
върху намалението на цените на ценните книжа, търгувани на българския 
капиталов пазар. Нетната стойност на активите, концентрирани в пенсионните 
фондове през първата половина на 2010 г. достига до 3447 хил. лв., като 
нарастването им е значително в сравнение с 2006 г. – 1517 хил. лв. (фиг. №1).18  
Основни причини за положителните резултати са: 

• постигнатата положителна доходност при управлението на активите на 
пенсионните фондове в страната; 

• увеличените брутни постъпления от осигурителните вноски. 

Най-динамично е изменението на нетните активи на универсалните фондове, 
чийто ръст е значително по-висок от този на професионалните и доброволните 
пенсионни фондове. Наложилата се през последните години тенденция 
относителният дял на активите на УПФ в съвкупните пенсионни активи 
да се увеличава се дължи на: 1) непрекъснатото нарастване на осигурените 
лица в УПФ; 2) увеличаването на осигурителната вноска за УПФ от 2 на 3% от 
началото на 2004 г. Нетните активи на УПФ нарастват от 1 449 хил. лв. през 
                                                           
18 Положителни тенденции се наблюдават и в показателя Нетни активи в % от БВП  
като същият нараства от 2.6% през 2006 г., на 3.09% за 2007 г. и достига до 4.12% през  
2008 г. Като основна причини за високия темп на нарастване на нетните активи в 
универсалните фондове могат да се посочат увеличаване броя на осигурените лица. 
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2008 г. до 2 455 хил.лв. за първата половина на 2010 г. Динамиката на тези 
активи на ППФ и ДПФ е по-слаба, както следва: от 367 226 хил. лв. (2008 г.) до 
465 237 хил. лв. (2010 г.) – съответно от 481 737 хил. лв. (2008 г.) до  524 501 
хил. лв. (2010 г.). 

Положителната динамика на показателя нетни активи (общо, по видове 
фондове и в % от БВП) е доказателство за високия потенциал на 
пенсионните фондове в България да осъществяват активна 
инвестиционна дейност с възможност за диференциране на 
инвестиционните портфейли, съобразно риска и възвръщаемостта. Това 
на практика означава, че при достатъчно добра пазарна капитализация и 
надеждност на компаниите: 

• пенсионните фондове ще могат да формират по-балансиран портфейл 
между рискови и нерискови инвестиции при положение, че 
инвестиционните ограничения не ги обхващат; 

• активите на  управляваните УПФ, ППФ и ДПФ формират значителен 
финансов ресурс, който би трябвало да се насочи ефективно, предвид 
законодателните регламентации в реалния сектор за повишаване 
конкурентоспособността на българските предприятия и икономика.  

Освен положителните очаквания, нарастващите активи на пенсионните 
фондове създават и  проблеми, при положение че увеличението им сериозно 
изпреварва финансовите нужди на българския капиталов пазар. В този смисъл 
на преден план възниква проблема за съпоставимостта (съотносимостта) на 
играчите на фондовия пазар и активите на пенсионните фондове. 
Възможно решение за преодоляване на посоченото несъответствие е 
„преструктурирането на портфейлите и пренасочване на капитали към 
пазари с по-голям потенциал за растеж, за да може да се постигне и по-
добра доходност от тази, която предлага българския капиталов пазар” 
(Минчев, В., Р. Петкова, Р. Бакърджиева, М. Ангелова, Р. Цанева, Г. Сарийски, 
2010). 

Положителните резултати за показателя нетна активност, контрастират на 
данните за доходността на пенсионните фондове за периода 2008-2010 г. (фиг. 
2). През 2008-2009 г. се отбелязва рязък спад на средноаритметичната им 
доходност в страната, като най-значима отрицателна доходност формират 
ДПФ (-7.91% към края на 2008 г. и -12.36%  към края на  2009 г.) следвани от 
ППФ (-5.34%  и -8.97% ) и УПФ (-4.06 и -7.74%). 
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Фигура 2 
Средноаритметична доходност на пенсионните фондове в България, на 

годишна база (24-месечен период), 2005-2010 г. (%) 
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Източник: Комисия за финансов надзор. 

 

Причините за отрицателната доходност  могат да се търсят повсеместно както 
в резултат на световната финансова криза и произтичащата от това ниска 
ликвидност на българския капиталов пазар, така и в корпоративните решения 
на управителните органи на пенсионните фондове. Не на последно място, 
съществена причина е и занижената стойност на инструментите в 
инвестиционните им портфейли. Краткосрочният период не позволява 
категорични изводи относно възможни отрицателни тенденции в показателя за 
доходността и трайни негативни последици от това върху дейността на 
фондовете. Констатацията се подсилва и предвид тяхната дългосрочна 
инвестиционна стратегия и традиционно разбираната роля на 
институционалните инвеститори. Въпреки това, неблагоприятните данни за 
доходността  през последните две години и в условия на глобална финансова 
криза предполагат логични очаквания за продължаваща консервативна 
инвестиционна политика на фондовете в краткосрочен и средносрочен период. 
Успоредно с това, законовите регулации и промените в нормативната уредба 
относно инвестиционната им дейност позволяват разширяването на обхвата от 
инвестиционни инструменти, което предполага значителна диверсификация на 
инвестиционните им портфейли. Същевременно създават се ограничения  в 
поведението на пенсионните фондове и дружествата да реагират бързо и 
адекватно на променящите се условия на пазара. В някои случаи задържащи са 
лимитите, определени за отделните финансови инструменти, които често пъти 
не са адекватни на ситуацията на пазара. Затова допринася и забраната за 
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инвестиране в някои нови финансови инструменти, които се появяват на 
пазара и не са описани в закона като възможни средства за инвестиции.  

 
 

3.2. Инвестиционна активност на пенсионните фондове в България – 
предизвикателства след присъединяването към ЕС 

Динамиката на инвестиционния портфейл на фондовете дава представа и 
възможност за оценка на:  

• техният потенциалът да изпълняват функциите си на институционални 
инвеститори; 

• възможностите за привнасяне на добри практики на  корпоративно 
управление в дружествата, чийто акции те придобиват на капиталовите 
пазари. 

Пенсионните фондове в страната осъществяват активна инвестиционна 
дейност (фиг. 3) – през първата половина на 2010 г. чисто количествено тя 
достига 2338 хил.лв. за УПФ, 447 хил. лв. за ППФ и 504 хил. лв. за ДПФ. 
Причините за това са комплексни и не би трябвало да се търсят еднозначно в 
положителните резултати за нетните им активи през годините. Значителното 
разширяване на кръга от инвестиционни инструменти и нормативно 
регламентираното либерализиране на инвестиционните портфейли на 
дружествата съществено допринася за активното им присъствие на българския 
капиталов пазар. 

Данните, поместени в табл. 2 показват, че  преобладаваща  част от активите на  
УПФ са инвестирани в ценни книжа издадени и гарантирани от държавата, 
като техния дял варира от 68.97 до 25.01% през наблюдаваните години  (табл. 
2, ред 2). Съответно в банкови депозити са вложени от 16.12 до 23.99% от 
активите, чиято динамика се отличава с относително постоянен характер и се 
очертава като традиционен инвестиционен инструмент за пенсионните 
фондове.  
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Фигура 319 
Динамика на инвестиционната дейност на пенсионните фондове в България, 

2005-2010 г., хил. лв. 
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Източник: адаптирано по данни на Комисия по финансов надзор. 

 
Таблица 2   

Динамика на инвестиционния  портфейл на Универсалните пенсионни  
фондове в България, 2004-2010 г. (%) 

Инвестиционни инструменти 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Банкови депозити 18.81 16.48 20.96 14.70 23.99 25.68 20.29
Ценни книжа, издадени или гарантирани от 
държавата 57.35 56.00 33.12 18.41 25.01 24.68 26.10

Ценни книжа, приети за търговия на регулираните 
пазари на ценни книжа 9.80 17.23 32.02 44.39 2.30 - -

Акции , права и дялове 2.51 8.12 21.17 31.07 14.52 22.52 26.89
Корпоративни облигации 7.30 9.11 10.86 13.32 23.92 22.14 20.33
Общински облигации 1.04 0.98 0.58 0.29 1.05 2.08 1.96
Ипотечни облигации  11.24 7.91 5.01 3.63 3.01 1.21 1.47
 Инвестиционни имоти 1.51 0.16 0.00 2.58 6.43 1.68 2.96
Деривати на ценни книжа  0.00 0.00 1.23 0.00 11.23 - -
Инвестиции в чужбина 0.24 1.24 7.08 15.99 2.03 - -

Източник: адаптирано по данни  от Комисията за финансов надзор. 
 
                                                           
19 Проследява се динамиката на инвестиционната дейност, която включва всички 
разрешени от законодателя инвестиционни инструменти и съобразно нормативно 
регламентираните количествени  ограничения за тях (виж. т. 2). 
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Аналогична е динамиката на инвестиционния портфейл на ДПФ (табл. 3), в 
който като най-значими се очертават отново инвестициите в ценни книжа 
издадени или гарантирани от държавата (25.5% за 2009 г.), и банковите 
депозити (14.5% за 2009 г.). В структурата на портфейла на УПФ и ДПФ в 
периода преди присъединяването на страната ни към ЕС, освен посочените две 
категории инвестиции, присъстват и ценните книжа, приети за търговия на 
регулираните пазари на ценни книжа, като техния прираст е най-висок през 
2006 и 2007 г. 

Таблица 3 
Инвестиционен портфейл на Доброволните пенсионни фондове, 2004-2010 г. 

(%) 
Инвестиционни инструменти 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Банкови депозити 20.37 23.31 22.91 17.30 15.34 25.21 16.70 
Ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 53.60 45.62 21.58 9.94 19.90 14.50 16.39 

Ценни книжа, приети за търговия на 
регулираните пазари на ценни книжа 10.42 16.70 34.45 41.22 3.21 - - 

Акции, права и дялове 3.11 7.21 21.74 32.11 22.14 26.09 31.36 
Корпоративни облигации 7.31 9.50 12.71 9.11 23.04 24.65 25.57 
Общински облигации 0.38 0.47 0.32 0.19 29.57 0.49 2.31 
Ипотечни облигации  11.92 11.34 7.05 4.00 5.59 - 0.82 
Инвестиционни имоти 2.80 1.54 0.00 6.47 8.71  6.84 
Деривати на ценни книжа  0.00 0.00 3.55 0.00 15.27   
Инвестиции в чужбина 0.51 1.02 10.14 20.88 8.04   

Източник: адаптирано по данни  от Комисията за финансов надзор. 
 

В двата случая (УПФ и ДПФ) за периода 2004-2008 г. са налице 
капиталовложения в дериватни инструменти след 2004 г., като по-завишена 
активност се наблюдава през 2008 г.  Това се дължи на обстоятелството, че 
преди измененията от август 2003 г. дериватите бяха забранени като 
инвестиционен инструмент, а ипотечните облигации, емитирани от български 
банки и т.нар други инвестиционни инструменти, разрешени само за 
фондовете по допълнително доброволно пенсионно осигуряване, респ. 
забранени за фондовете по допълнително задължително пенсионно 
осигуряване. Тези “други” инвестиции след измененията са извадени от 
списъка с оглед елиминирането на излишен риск за портфейлите на 
пенсионните фондове и с цел по-голяма прозрачност и отчетност в системата 
по доброволното пенсионно осигуряване. 

Данните от табл. 2 и 3 показват интересни динамики на инвестиционните 
инструменти на УПФ и ДПФ  през периода 2004-2010 г., като позволяват да се 
откроят следните по-важни тенденции: 

1) ръст на инвестициите в корпоративни облигации – от 7.31 (през 2004 г.) до 
25.57% (2010 г.) за ДПФ, съответно от 7.3 (2004 г.) до 20.33% (2010 г) за 
УПФ; 
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2) повишаване на инвестициите в акции, права и дялове със сравнително 
умерени темпове – от 3.11 (2004 г.) до 31.36% (2010 г.) за ДПФ, съответно 
от 2.51 (2004 г.) до 26.89% (2010 г.) за УПФ; 

3) повишен интерес в средата на изследвания период (2004 г.) към инвестиции 
в ипотечни облигации, чиято атрактивност произтича от високия купонен 
доход, който носят и сравнително ниското ниво на риск.  През 2009-2010 г. 
се наблюдава спад, като само 3 дружества осъществяват подобни 
инвестиции; 

4) сравнително постоянен интерес към банковите депозити и държавните 
ценни книжа. 

Подобни тенденции се наблюдават в инвестиционния портфейл на ППФ при 
проследяване динамиката на инвестициите конкретно за 2009 г. (фиг. 4). 
Въпреки сравнително по-малкото ограничения за инвестиране от страна на 
ДПФ, при тях все пак се наблюдава консервативност в избора на 
инвестиционни инструменти. Най-много средства са акумулирани в акции, 
права и дялове (25.3%), следвани с традиционно познатите банкови депозити 
(24.6%) и утвърдените през последните години инвестиции в дългови ценни 
книжа (22.2%).20 Това се дължи както на недостатъчните инвестиционни 
алтернативи и неразвитостта на капиталовия пазар в страната, така и на 
липсата на подходящи финансови инструменти, който да отговарят на 
инвестиционния профил на пенсионните фондове. Не на последно място е и 
традиционната консервативност при инвестирането на активите на фондовете, 
въпреки положителните знаци за промяна на поведението на инвестиране при 
по-голяма диверсификация на инвестиционния портфейл. 

Дълговите инструменти доминират и в портфейла на фондовете за Доброволно 
пенсионно осигуряване, като техният дял нараства от 20.14% през 2008 г. на 
33.05% за 2009 г. (фиг. 5), следвани от банковите депозити – 22.3% (2008 г.) и 
20.57% (2009 г.). Успоредно с това, се наблюдава по-голяма диверсификация 
на активите в инвестиционния  портфейл, което намира израз в нарастващия 
дял на: акциите и правата, извън тези на АДСИЦ и КИС – от 5.98% през 2008 
г. на 17.65% през 2009 г.; корпоративните облигации – 21.21% и акции и 
дялове на КИС. Това е показателно,че потенциалът на пенсионните активи за 
повишаване конкурентоспособността на българските предприятия вече 
започва да се използва, вследствие на нарасналите им възможности да 
формират портфейли с различен инвестиционен риск. 

                                                           
20 Аналогични тенденции се наблюдават и в останалите страни-членки на  ЕС, освен 
депозитите в инвестиционните портфейли на институционалните инвеститори 
значително нараства делът на  инструментите с фиксиран доход, като дългови ценни 
книжа и колективни инвестиционни схеми. Причината отново е в последствията от 
световната финансова криза и продиктуваното от нея поведение на инвеститорите в 
търсене на по-стабилни и нискорискови инвестиции. 
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Фигура 4 
Инвестиционен порфейл на ППФ, 2009 г. 
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Източник: Комисия за финансов надзор. 

Фигура 5 
Динамика в структурата на инвестиционния портфейл на фондовете за 

доброволно пенсионно осигуряване, 2008-2009 г. 
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В инвестиционния портфейл на фондовете преобладават инвестициите в ценни 
книжа, издадени и гарантирани от държавата. Това показва наличието на 
стратегия ориентирана към максимално ограничаване на риска и осигуряване 
на сигурна възвръщаемост от инвестицията, което е напълно разбираемо – на 
този етап все още не е възможно надеждно да се прогнозира доходността от 
инвестирането в корпоративни книжа. При наличието на привлекателни 
алтернативни – финансови инструменти на фондовата борса, нараства и 
потенциалът на пенсионните дружества. Данните за увеличаване на приходите 
от дейност и доходността на универсалните пенсионни фондове в България са 
показателни в това отношение. 

На второ място в структурата на  инвестициите са банковите депозити. 
Интересът към последните е постигнатата стабилност на банковата система в 
България. „Тук обаче възникват редица проблеми от нормативен характер, 
отнасящи се до степента на свързаност с банката – попечител” (Минчев, В., Р. 
Петкова, М. Ангелова, Р. Цанева, 2007).  

Сега 80% от портфейлите на фондовете са инвестирани в ДЦК и депозити, при 
положение, че минимумът съгласно Закона за допълнително пенсионно 
осигуряване и Кодекса за социално осигуряване (КСО) е 50% от активите. Това 
е показателно за „нерисковата” стратегия на пенсионните фондове в България, 
които се отличават  с твърде консервативни портфейли. Предвид данните за 
доходността на фондовете и стойността на нетните им активи може да се 
очаква, че те ще се насочват и към по-атрактивни, диверсифицирани 
инвестиции.  

Инвестициите в корпоративни книжа зависят, както е добре известно, от 
цялостното развитие на капиталовия пазар, финансовото състояние на 
търгуваните дружества, ликвидността и качеството на предлаганите акции, 
законодателно регламентираните режими на инвестиране и др. Това на 
практика означава, че при достатъчно добра пазарна капитализация и 
надеждност на компаниите, пенсионните фондове ще могат да формират 
по-балансиран портфейл между рискови и нерискови инвестиции при 
положение, разбира се, че инвестиционните ограничения не ги засягат. 

От динамиката на инвестиционните инструменти могат да се очертаят 
следните по-важни изводи за инвестиционната дейност на пенсионните 
фондове: 

• Разширяването на обхвата на инвестиционните инструменти в следствие 
измененията в Кодекса за социално осигуряване позволява на 
универсалните пенсионни фондове по-голяма гъвкавост при 
диверсификация на инвестиционните портфейли, което допринася за 
преодоляването на консервативната инвестиционна политика, провеждана 
от тях до този момент; 
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• Обобщеният инвестиционен портфейл на ППФ, УПФ и ДПФ през 
разглеждания период (2003-2010 г.) включва всички разрешени от 
законодателя инвестиционни инструменти; 

• Въз основа на структурата на портфейлите на фондовете за ДПО, ясно се 
очертава известна консервативност при инвестиране на средствата, въпреки 
съществуващата либерализация на инвестиционната дейност. От гледна 
точка на характера на средствата натрупващи се в задължителните 
пенсионни фондове, тяхната дългосрочност и задължителен характер, тази 
предпазливост е напълно оправдана. В допълнение на това и капиталовият 
пазар всъщност не разкрива възможности пред тези дългосрочни 
институционални инвеститори – факт, който най-добре се откроява в 
структурата на ДПФ; 

Анализът на инвестиционния потенциал на пенсионните фондове в България 
позволява да се откроят някои предизвикателства пред тяхната дейност. 

1. Състоянието на българския финансов пазар, и по-специално липсата на 
ликвидност, не съответства на нарастващите нетни активи на фондовете и 
възпира инвестиционната им дейност, тъй като прави почти невъзможно 
своевременното откриване или закриване на позиции в подходящия 
пазарен момент. 

2. Липса на  нови емитенти на  дълговия пазар, респ. частичното присъствие 
на нови облигационни емисии, което рефлектира върху възможността на 
фондовете да осъществяват дългосрочни инвестиции. 

3. Отсъствието на емисии с кредитен рейтинг и характера на  обезпеченията, 
предвид ниската ликвидност, поставят под въпрос това дали подобни 
инвестиции са подходящи за пенсионните фондове. 

В България вече все по-успешно се утвърждава практиката за прецизен анализ 
на предприятията, в чиито акции пенсионните дружества влагат своите 
средства, като се търсят положителните тенденции във финансовите 
показатели и плановете за развитие.  Съществен проблем продължава да бъде 
липсата на качеството на информацията, разпространявана от публичните 
дружества.21 Не на последно място, очаква се активизиране на правителството 
с оглед по-активното ангажиране на акумулираните в пенсионния сектор 
средства за съфинансиране на проекти за развитие на националната 
инфраструктура. 

                                                           
21 Основният проблем произтича от  свързаността между компании на едни и същи 
лица, което поражда  съмнения за конфликт на интереси. 
 

 88 



Райна Цанева – Институционалното инвестиране в България – тенденции, проблеми... 

 89

 Използвана литература 

1. Боева, Б., 2001. Корпоративно управление – от мощните корпорации към икономиките в 
преход. София: Принцепс, стр. 19-20. 

2. Боева, Б., 2005. Корпоративното управление:от правна норма към управленска практика 
– относно етапите в еволюцията на корпоративното управление. сп. “Икономически 
алтернативи”, бр.1. 

3. Минчев, В., Петкова, Р., Ангелова, М. и Цанева, Р., 2007. Фактори на корпоративното 
управление в България [mimeo] София: Институт за икономически изследвания на БАН. 

4. Минчев, В., Петкова, Р., Бакърджиева, Р., Ангелова, М. и Цанева, Р и Сарийски, Г. ,2010. 
Предизвикателства пред корпоративното управление в България след януари 2007 г. 
[mimeo] София: Институт за икономически изследвания на БАН. 

5. Найденов, Н., 2007. Капиталов модел на акционерна собственост. сп. Икономическа 
мисъл, кн.1, стр.42-60. 

6. Павлов, Н., 2007. Предизвикателствата пред координацията на пенсионните системи 
на страните-членки на Европейския съюз. Велико Търново:Абагар. 

7. Чипев, Пл., 2002. Корпоративен контрол в публичните предприятия в България. сп. 
Икономическа мисъл, кн.6, стр.48-68. 

8. Чипев, Пл. Д., и Драгнева, Р., 1999. Институционални инвеститори ли са 
приватизационните фондове в централно и източно-европейските страни. сп. 
Икономическа мисъл, (ХLІV,2), с. 56-72. 

9. Димитров, М. (редактор), 2008. Студии за ускорено развитие на българската 
икономика. София: ГорексПрес, стр.497-505. 

10. Shopov, G., 2008. The Bulgarian Pension System (design, pre-reform and post-reform financial 
status). Journal of Economic Studies, vol.2, рр.3-21. 

11. Berle, A., Means, G., 1932. The Modern Corporation and Private Property. Rev ed. New 
York: Harcourt, Brace & World (published in 1968). 

12. Berle, A., Myers, S.C., Marcus, A.J., 2001. Fundamentals of Corporate Finance. 3rd ed [pdf]  
University of Phoenix: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

13. Bhide, A., 1993. The Hidden Cost of Stock Market Liquidity. Journal of Financial Economics 
(34), рр. 31-51. 

14. Brian J. Bushee, Carter, M.A., Gerakos, J., 2008. Institutional  Investors preferences for 
Corporate Governance Mechanisms. [pdf] Philadelphia:University of Pennsylvania. Available 
at: http://acct3.wharton.upenn.edu/faculty/bushee/bcg0308.pdf.       

15. Gillian, S., Starks, L. 2003. Corporate Governance, Corporate Ownership and the  Institutional 
Investors: A Global Perspective. Journal of Applied Finance (13), pp.4-22. 

16. Krikorian, B.L., 1991. Fiduciary Standards:  Loyalty, Prudence, Voting Proxies and Corporate 
Governance in “Institutional Investing: Challenges and Responsibility of the 21st Century”, 
Business One Irwin, pp.257-277. 

17. Mallin, C., 2006. The Role of Institutional Investors in Corporate Governance. [pdf] 
Birmingham:Birmingham Business School. Available at: 
http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199289004/mallin_chap06.pdf. 

18. OECD, 2001. Fifteen Principles for the Regulation of the Private Occupational Pensions 
Schemes. 

19. Parthiban, Kochhar R., 1996. Barriers to Effective Corporate Governance by Institutional 
Investors: Implications for Theory and Practice. European Management Journal, 14(5),  pp. 
457-466. 

20. Scatigna, М., 2001. Institutional Investors, Corporate Governance and Pension Funds. [WP 
13/01] University of Turin: Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Available 
at: http://cerp.unito.it/images/stories/wp_13.pdf. 

21. Wymeersch, E., 2007.  Shareholders in action. [WP 2007-03] Universiteit Gent: Financial Low 
Institute. 

22. Закон за изменение и допълнение на  Кодекс за социално осигуряване, ДВ, бр. 67 от 
2003; посл. доп., бр. 42 от 05.06.2009 г. 

23. Кодекс за социално осигуряване (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) 
24. Годишни отчети на Комисията за Финансов Надзор 

http://openlibrary.org/search/subjects?q=New%20York
http://openlibrary.org/search/subjects?q=New%20York
http://openlibrary.org/search?publisher_facet=Harcourt,%20Brace%20%26%20World
http://acct3.wharton.upenn.edu/faculty/bushee/bcg0308.pdf
http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199289004/mallin_chap06.pdf
http://cerp.unito.it/images/stories/wp_13.pdf

	Райна Цанева

