ПРОГРАМА
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване регламент, ефекти и проблеми“

30 май 2018 г.
София, НДК, зала № 8

13.00 - 14.30 Регистрация и кафе за "добре дошли"
14.30 – 15.00 Официално откриване:
Водещ на конференцията: доц. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната
дейност и качеството, ВУЗФ
Валери

Симеонов,

заместник

министър-председател

по

икономическата

и

демографската политика на Р България
Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно
събрание на Р България
Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската
политика към 44-то Народно събрание на Р България
доц. д-р Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на Р България
Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор
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Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA) – Програмно изказване
доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ)
15.00 – 16.15 ПЪРВИ ПАНЕЛ - Регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) –
същност

на

ОЕПЛПО,

юридически

аспекти,

времева

рамка,

консенсусни

характеристики, отворени въпроси, очаквания за реакция на страните членки на
Регламента, проблеми.


15.00 – 15.15 Програмно изказване – Натали Берже, Генерална дирекция
“Финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на капиталовите пазари”,
ЕК



15.15 – 15.25 Презентация – София ин’т Велд, член на Европейския
парламент, докладчик за ОЕПЛПО в Комисията по икономически и парични
въпроси към ЕП.



15.25 – 15.35 Презентация – Джъстин Рей, заместник-ръководител на
отдел “Политики”, EIOPA



15.35 – 15.45 - Презентация – Фалко Валкенбург, актюер, член на Съвета
на директорите на Европейската актюерска асоциация



15.45 – 16.00 Дискусия – мнения на панелистите



16.00 – 16.15 Въпроси от участниците

Панелисти: Натали Берже, началник отдел “Застраховане и пенсии”, Генерална
дирекция “Финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на капиталовите пазари”,
Европейска комисия (ЕК); София ин’т Велд, член на Европейския парламент (ЕП),
докладчик за ОЕПЛПО в Комисията по икономически и парични въпроси към ЕП;
Джъстин Рей, заместник-ръководител на отдел “Политики”, EIOPA, Фалко
Валкенбург, актюер, член на Съвета на директорите на Европейската актюерска
асоциация
Модератор: доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ
16.15 – 16.35 Кафе пауза
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16.35

–

17.50 ВТОРИ

ПАНЕЛ

- Пазарни

ефекти

от

въвеждането

на

общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване – целеви ефекти,
очаквания на EIOPA, на ЕК, мнения на експерти, становища на пазарни участници,
очаквано влияние на ОЕПЛПО за пазара на капиталово пенсионно осигуряване,
доставчици на продукта и продуктов паспорт, извършване на дейност на
регистриран доставчик от една държава членка в друга, проблеми.
16.35 – 16.45 Презентация – доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ
16.45 – 16.55 Презентация – проф. д-р Ханс ван Миртен, професор по
международно осигурително право, Университета в Утрехт, Холандия
16.55 – 17.35 Дискусия – мнения на панелистите
17.35 – 17.50 Въпроси от участниците
Панелисти: Светла Несторова, председател на УС на Асоциацията на българските
застрахователи; д-р Никола Абаджиев, председател на УС на Българската асоциация
на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване; Дитер Пшайдл, ръководител
по европейските въпроси, Виена Иншурънс Груп; Киара Сандон, старши съветник по
въпросите на политиката, Европейска асоциация за управление на фондове и активи.
Модератор: гл. ас. д-р Радостин Вазов, административен директор на ВУЗФ
17.50 – 18.00 Изводи от конференцията и закриване
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