```
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ
№ 223 - УПФ/ 01.04.2005 г.
Подадено е заявление с приложени към него документи с вх. № РГ-1207/19/25.02.2005г. и вх. № РГ-12-07/14/30.03.2005г. от Пенсионноосигурително
дружество “Лукойл Гарант-България” АД за одобрение на изменения и допълнения
в Правилника за организацията и дейността на „Лукойл Гарант-БългарияУниверсален пенсионен фонд”, управляван от дружеството. Измененията и
допълненията в правилника са приети, съгласно чл.143, ал.1 от Кодекса за
социално осигуряване във връзка с §23 от ПЗР на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на
участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд
за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от
друго пенсионноосигурително дружество, с решение на Общото събрание на
акционерите на дружеството на заседание, проведено на 18.02.2005г.
Като разгледа представените документи, заместник-председателят на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”,
счете, че посочените в протокола от заседанието на Общото събрание на
акционерите изменения и допълнения в правилника са в съответствие с
разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за
реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на
осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг
съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество и са
подадени в нормативно определения срок, поради което следва да бъдат одобрени.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал.1, т. 4 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 144, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване
Р Е Ш И Х :
ОДОБРЯВАМ приетите с решение на Общото събрание на акционерите на
дружеството на заседание, проведено на 18.02.2005 г., изменения и допълнения в
следните разпоредби от Правилника за организацията и дейността на „Лукойл
Гарант-България-Универсален пенсионен фонд”: чл. 39, ал. 6 – 21 и чл. 99.

На основание чл. 17, ал. 3 от ЗКФН решението подлежи на обжалване по
административен ред пред Комисията за финансов надзор при съответното
прилагане на глава трета, раздел І от Закона за административното производство в 7
дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 17, ал. 4 от ЗКФН решението може да се обжалва по
съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за
административното производство в 14 дневен срок от съобщаването му.
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