РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ
№ 275 - ДПФ / 21.04.2005 г.
Подадено е заявление с приложени към него документи с вх.№ РГ-12-01/49 от
25.03.2005 г. и от 12.04.2005 г. от Пенсионноосигурителна компания “Доверие” АД за
одобрение на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на
Доброволен пенсионен фонд “Доверие” /Правилника/. Измененията и допълненията са
приети, съобразно чл.228, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, с решения на
извънредно Общо събрание на акционерите на компанията, проведено на 25.03.2005 г. и на
редовно годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 11.04.2005г. Промените в
Правилника са извършени във връзка с §23 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 3 на КФН (обн. ДВ, бр.85/2004 г.) и във връзка с §1 от ПЗР на Наредбата за
попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване (приета с ПМС № 29 на МС от 18.02.2005 г., обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., в
сила от 1.03.2005 г.). Спазени са сроковете, предвидени в посочените параграфи, за
привеждане на Правилника в съответствие с двете наредби. Измененията и допълненията
отразяват също така промените в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за облагане
доходите на физическите лица, влезли в сила от 01.01.2005 г.
От представените документи е видно, че приетите от Общото събрание на
акционерите на ПОК “Доверие” АД изменения и допълнения в Правилника съответстват на
изискванията на Кодекса за социално осигуряване, на Наредба № 3 на КФН 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 на Наредбата за
попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, 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/ и чл.229, ал.1 от КСО
РЕШИХ:
ОДОБРЯВАМ измененията, допълненията и поправките в Правилника за
организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, приети с решения
на Общото събрание на акционерите на ПОК “Доверие” АД на заседания, проведени на
25.03.2005 г. и на 11.04.2005 г., в следните текстове: „Съдържание” – ХІV Глава Дванадесета,
т.1; „Използвани съкращения” - „Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН”, „Наредба № 9 от
19.11.2003 г. на КФН”, „Наредба № 12 от 10.12.2003 г. на КФН”, „Наредба за
консултативните съвети”; чл.12, ал.5-13; чл. 14, ал. 3; чл.21, ал.3, т.2; чл.25, ал. 4; чл.28, ал.2,
т.5, б.”л”; чл.28, ал.3, т. 2; чл. 45, ал.3; чл. 47, ал. 3; чл. 52, ал. 15; чл.54, ал.4; чл.55, ал.4-20;
чл.58, заглавие и ал.2-20; §2 и §17 от Преходните и заключителни разпоредби.

На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението
подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 7дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 17, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
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