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ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

“PEPP – РЕГЛАМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ  

ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ” 

Под патронажа на г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за 

финансов надзор 

29-30 октомври 2020 г. 

 ВУЗФ, аула 

гр. София, ул. “Гусла” № 1 

 

ПРОГРАМА 

 

29 октомври 2020 

Изцяло онлайн  

достъп през линка http://meet.google.com/sep-xcno-iph 

 

8.30 - 9.30 Присъединяване към онлайн връзката 

9.30 - 9.50 Официално откриване 

доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ 

г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор 

9.50 - 10.15 Основен доклад 

PEPP: къде се намираме (технически стандарти и законодателство на ниво 2)  

Сандра Хак, главен експерт Финансова стабилност, EIOPA  

http://meet.google.com/sep-xcno-iph
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10.15 - 11.05 ПЪРВИ ПАНЕЛ: Ролята на техническите стандарти и 

законодателството на ниво 2 за пазарната реализация на PEPP 

Панелисти: Евгения Ангелова, зам.-председател на ПК по бюджет и финанси, 44-то 

Народно събрание, Мати Лепала, генерален секретар, PensionsEurope, Никола Жанмар, 

ръководител Лично и общо застраховане, Insurance Europe, проф. Бернар Делбек, старши 

директор, Икономика и изследвания, Европейска асоциация за управление на фондове и 

активи (EFAMA), eксперти от Комисията за финансов надзор  

Модератор: проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и 

качеството, ВУЗФ 

Въпроси към панелистите от аудиторията  

11.05 – 11.20 ПАНЕЛ 1 

Научни доклади 

11.20 – 11.35 Разглеждане на ESG факторите в Регламента за PEPP 

Проф. д-р Микеле Сири, Университета в Генуа  

11.35 – 11.50 Изграждане на консорциуми на PEPP: кой какво прави? 

Проф. д-р Ханс ван Миртен, Университета в Утрехт  

Ралф Ричардс, M&R Partners GmbH, Швейцария  

11.50 - 12.20 Въпроси и дискусия 

12.20 - 13.20 Почивка за обяд 

13.20-13.35 Основен доклад 

Базовият PEPP - сигурен, прозрачен и рентабилен продукт 

Доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление “Застраховане и 

осигуряване”, VUZF Lab 

13.35 - 14.25 ВТОРИ ПАНЕЛ: PEPP - истински продукт за пенсионно спестяване 

Панелисти: Христина Пендичева, държавен експерт, Дирекция “Регулация на 

финансовите пазари”, Министерство на финансите на Република България, Мартин 
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Рамхартер, старши съветник по правни и политически въпроси, Федерално министерство 

на финансите, Австрия,  Евелина Милтенова, председател на УС на Българската 

асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Фалко Валкенбург, 

непосредствен предишен председател, Актюерска асоциация на Европа, д-р Франческо 

Бриганти, генерален секретар, CBBA Европа, Алианс за трансгранични обезщетения,  

eксперти от Комисията за финансов надзор  

Модератор: доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление 

“Застраховане и осигуряване”, VUZF Lab 

14.25 – 14.40 ПАНЕЛ 2 

Научни доклади 

14.40 – 15.00 Проектиране и разпространение на PEPP 

Проф. д-р Пиерпаоло Марано, Католически университет на Светото сърце, Милано 

15.00 – 15.20 PEPP в по-широкия контекст на инициативите на ЕС за 

общоевропейски и трансгранични пенсии 

д-р Франческо Бриганти, CBBA Европа  

15.20 – 15.40 Приложение на устойчивите финанси и ESG факторите в персоналните 

спестовни продукти 

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, 

програмен директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab 

15.40 – 16.00 Ролята на информационните документи в личните спестовни продукти - 

ключов информационен документ за PEPP и извлечение от индивидуалната партида 

за PEPP 

Д-р Живка Николова, Българска академия на науките 

16.00-16.30 Въпроси и дискусия 

16.30-16.40 Обобщение на първия ден на конференцията 

Доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ 
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30 октомври 2020 

Изцяло онлайн  

достъп през линка http://meet.google.com/sep-xcno-iph 

 

9.00 - 9.30 Присъединяване към онлайн връзката 

9.30-9.50 Основен доклад 

PEPP регулаторните стандарти: "Европейският" път към сигурни пенсионни 

спестявания и ефикасно управление на дългосрочните пазарни рискове 

Проф. д-р Клаудио Тебалди, Университета Бокони, Милано  

9.50 - 10.40 ТРЕТИ ПАНЕЛ: Клиентът е в центъра на дългосрочните спестявания на 

дребно и инвестиционнитe продукти 

Панелисти: Татяна Битунска, председател на Българското актюерско дружество, 

Глория Димитрова, член на УС на Асоциацията на българските застрахователи, Явор 

Ачев, мениджър за България на Амунди Асет Мениджмънт, Мартин Паркс, управляващ 

директор, член на Групата за глобална обществена политика на Black Rock, eксперти от 

Комисията за финансов надзор  

Модератор: доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и 

продължаващо обучение, ВУЗФ, ръководител на катедра “Застраховане и осигуряване”, 

ВУЗФ 

Въпроси към панелистите от аудиторията 

10.40 – 10.55 ПАНЕЛ 3 

Научни доклади 

10.55 – 11.10 Механизми за защита на потребителите на пенсионни продукти от втори 

и трети стълб - видеопрезентация 

Ан Вутерс, докторант, Университета в Утрехт  

Йорик ван Занден, докторант, Университета в Утрехт  

http://meet.google.com/sep-xcno-iph
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11.10 – 11.25 Финансиране на здравната система - проблеми и предизвикателства 

доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, 

ВУЗФ, ръководител на катедра “Застраховане и осигуряване”, ВУЗФ 

11.25 – 11.40 Пенсионни реформи и развитие на капиталовия пазар: опитът на 

Израел 

Д-р Елрой Хадад, Shamoon College of Engineering, Израел 

11.40 – 11.55 Продажба на лични пенсионни продукти чрез банкови канали 

Гичка Арнаудова, докторант, ВУЗФ 

11.55 – 12.10 Разплащателни решения за дългосрочни спестявания на дребно и 

инвестиционни продукти  

Таня Генова, докторант, ВУЗФ 

12.10 - 12.20 Представяне на резултатите от проучване на ВУЗФ за отношението на 

потенциалните спестители към PEPP 

Доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ 

12.20 - 12.40 Въпроси и дискусия 

12.40-13.30 Почивка за обяд 

13.30 - 13.45 PEPP – правни предпоставки и гаранции 

Доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ 

13.45 – 14.35 ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: Холистичният подход за оценка на риска и 

управление на дългосрочните спестявания на дребно и инвестиционните продукти   

Панелисти: проф. д-р Пиерпаоло Марано, Католически университет на Светото сърце, 

Милано, проф. д-р Ханс ван Миртен, Университета в Утрехт, Цветомир Илиев, главен 

директор „Инвестиции“, Алианц България Холдинг, д-р Николай Славчев, Българска 

асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, д-р Живка 

Николова, Българска академия на науките, eксперти от Комисията за финансов надзор  



                          

6 
 

Модератор: доц. д-р Юлия Добрева, директор на програмно направление “Икономика”, 

VUZF Lab 

Въпроси към панелистите от аудиторията 

14.35 – 14.50 ПАНЕЛ 4 

Научни доклади 

14.50 – 15.05 Капиталови пенсионни схеми в страните от Централна и Източна 

Европа – резултати и перспективи 

Гл. ас. д-р Николина Марева, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – 

Пловдив  

15.05 – 15.20 Общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване като 

възможност за насърчаване инвестициите в инфраструктурни проекти 

Гл. ас. д-р Ралица Пандурска, УНСС  

15.20 – 15.35 Психологически аспекти на дългосрочните спестявания  

Доц. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ 

15.35 – 15.50 С какво може да ни помогне наличният опит при спестяването на 

пенсионни продукти? 

Борислава Ирибозова, млад учен, ВУЗФ 

15.50 – 16.05 За средните стойности на параметри на пенсионната система в 

България 

Доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление “Застраховане и 

осигуряване”, VUZF Lab 

16.05 – 16.20 Проблеми и предизвикателства пред пенсионноосигурителния модел в 

България  

Гл. ас. д-р Дияна Металова, ВУЗФ 

16.20 – 16.35 Планиране на доходите в пенсионна възраст като елемент от 

дългосрочното управление на личните финанси 
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Д-р Джеймс Йоловски, ВУЗФ 

16.35 – 16.50 Практически подходи за формиране на портфейл от финансови активи 

Мария Димитрова, докторант, ВУЗФ 

16.50 – 17.05 Добри практики при финансиране чрез капиталовия пазар на малките и 

средни предприятия (на примера на капиталовите пазари в Полша и Румъния) 

Снежана Йотинска, докторант, ВУЗФ 

17.05 - 17.20 Въпроси и дискусия 

17.20 - 17.30 Закриване на конференцията – заключения, обща позиция, приемане на 

окончателен документ 

 

Заб. Официален език на конференцията е английски език. Симултанен превод е 

осигурен за официалното откриване. 

Конференцията се организира със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ по 

Договор № КП-06-МНФ/13 от 24.09.2020 г. 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР 

 

 

https://www.fni.bg/
https://www.ozk.bg/
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СПОНСОРИ 

         

 

 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ 

                  

 

              

 

 

               

 

https://www.saglasie.bg/
https://armeec.bg/
https://www.ccb-sila.com/
https://www.investor.bg/
https://www.bloombergtv.bg/
https://www.dnes.bg/
https://money.bg/
https://www.economic.bg/
https://www.economic.bg/magazine.html
https://www.novinite.bg/
https://econ.bg/

