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ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ 
 

на информация съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във 

връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги 
 
 

 С настоящото „Пенсионноосигурителен институт“ АД (Дружеството), в 
качеството си на участник на финансовите пазари, управляващ средствата на 
осигурените лица в Допълнителен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ 
(Фонда), в изпълнение и в съответствие с изискванията на чл. 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 
година (Регламента), публикува и поддържа на своята интернет страница информация 
за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на 
вземане на инвестиционни решения. 

 
 Основната инвестиционна политика, която Дружеството следва е запазване на 
стойността на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица 
и увеличаване на тези средства чрез формиране на капитал и доходност от 
управлението на активите на Фонда при поемане на риск, съобразен с определения в 
инвестиционната политика рисков профил на неговия портфейл. Активите на Фонда се 
инвестират в интерес на осигурените лица и при спазване на принципите на 
надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. 
 
 Дружеството управлява средствата на осигурените лица в ДПФ 
„Пенсионноосигурителен институт“ в съответствие с законодателството и вътрешно-
нормативните си актове, като стриктно спазва предвидените в Кодекса за социално 
осигуряване ограничения за инвестиране на активите на фондовете за допълнително 
доброволно пенсионно осигуряване, както относно извършването на инвестиции в един 
емитент по чл. 177а, във вр. чл. 249, ал. 2 от КСО, така и относно максималния обем 
на инвестирани активи в един емитент и/или в свързаните с него лица съгласно чл. 251 
от КСО. Спазват се и нормативно определените регионални и борсови ограничения.  
 
 В изпълнение на задължението за прозрачност по отношение на 
неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище субект, на основание 
чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 ноември 2019 година, „Пенсионноосигурителен институт“ АД с 
настоящото информира, че макар внимателно да наблюдава и факторите на 
устойчивостта, към момента не отчита основните неблагоприятни въздействия на 
инвестиционните си решения върху тях и не интегрира рисковете за устойчивостта в 
процеса си на вземане на инвестиционни решения. Според легалната дефиниция, 
дадена в Регламента, риск за устойчивостта означава събитие или условие от 
екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да 
причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху 
стойността на инвестицията. 
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 Причините за това, че Дружеството не отчита основните неблагоприятни 
въздействия на инвестиционните си решения върху факторите на устойчивост, са: 
 
  - Европейските институции все още не са приели всички регулаторни технически 
стандарти, с които да се конкретизира съдържанието, методиките и представянето по 
отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните им 
въздействия;  
 
 - Към момента не се наблюдава наличие на достатъчна, надеждна и обективна 
информация от страна на дружествата - емитенти на финансови инструменти относно 
въздействието на тяхната дейност върху устойчивостта; 
 
 - Наблюдаваме и липса на единни критерии и методология за оценка на 
въздействието върху устойчивостта, които да бъдат база за Дружеството при 
изготвянето на своята оценка за вероятното въздействие на инвестицията върху 
рисковете за устойчивостта; 
 
 - Разходите за обезпечаване на информацията, необходима за отчитането 
неблагоприятните въздействия на всяко едно взето инвестиционно решение върху 
факторите на устойчивост, на този етап надвишават евентуалните ползи за Фонда и за 
осигурените в него лица.  
 
 „Пенсионноосигурителен институт“ АД възнамерява да започне да отчита 
неблагоприятните въздействия на инвестиционните си решения при инвестирането на 
средствата в ДПФ „Пенсионноосигурителен институт“ върху факторите на устойчивост 
при отпадане на изброените по-горе причини и след преценка, дали това би било 
икономическо оправдано за по-добро постигане на целите на инвестиционната 
политика на Фонда. 
 


