РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ
№ 440 - БП / 30.06.2006 г.
Във връзка с влезлите в сила промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с
разширяване на обхвата на инвестиционните инструменти, в които могат да се инвестират
средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, на основание чл. 11, ал. 2
от Наредба № 36 от 22.01.2004г. на БНБ за банките-попечители по Кодекса за социално
осигуряване (наредбата), във връзка с чл. 123а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и на
основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)
РЕШИХ:
1. УТВЪРЖДАВАМ изменения в Образец на справка за сключените сделки,
постъпили и изплатени парични средства и наличностите по всички сметки на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване (старо наименование „Образец на справка за
сключените сделки, постъпилите и изплатени парични средства”) по чл. 11, ал. 1, т. 1 от
наредбата, утвърден с Решение № 426-БП от 08.06.2004г. Измененият образец на справка се
попълва съгласно приложената номенклатура на позициите.
2. УТВЪРЖДАВАМ изменения в Образец на извлечение от регистъра на фонд за
допълнително пенсионно осигуряване по чл. 11, ал. 1, т. 2 от наредбата, утвърден с Решение
№ 426-БП от 08.06.2004г.
Банките-попечители, които имат сключени по реда на чл. 123б, ал. 1 от КСО договори
за попечителски услуги, представят ежедневно по електронен път в Управление
„Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор данни съгласно утвърдените с това
решение образци, считано от 07.08.2006г.

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.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:
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