КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УКАЗАНИЯ
На основание чл.13, ал.1, т.4 от Закона Комисията за финансов надзор дава
следните указания относно тълкуването и прилагането на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за
социално осигуряване (КСО):
Съгласно чл. 170, ал. 1 от КСО “При смърт на осигуреното лице на
наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите се изплащат
еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като
се спазва редът за наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за
наследството.” Тази редакция е възприета с последните изменения на КСО – ДВ, бр. 67
от 2003 г.
От посочената разпоредба става ясно, че при смърт на лице, осигурено във фонд
за допълнително задължително пенсионно осигуряване, натрупаните в индивидуалната
му партида средства се изплащат на наследниците по правилата на Закона за
наследството и при предвидените в текста ограничения. В чл. 170, ал. 1 от КСО
законодателят е очертал кръга на наследниците и е изброил изчерпателно тези от тях,
които имат право да получат съответен дял от натрупаните средства в индивидуалната
партида на осигуреното лице – това са преживелият съпруг, чиито права възникват по
силата на брачната връзка с наследодателя и роднините по права низходяща и права
възходяща линия. Това законово разрешение изключва определени кръгове от
наследници – съребрените роднини и наследниците по завещание и предвижда
средствата на починалото осигурено лице да преминат само в имуществената сфера на
най–близките членове на семейството. Регламентацията на отношенията по
наследяване на средствата от индивидуалната партида на лице, осигурено във фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване е свързана с целевия характер на
средствата, натрупвани в индивидуалните партиди – получаване на пенсия
(допълнителна пожизнена или срочна професионална). Ако волята на законодателя бе
средствата, натрупани в индивидуалните партиди на осигурените лица да се наследяват
от всички лица, включени в кръга на наследниците, съгласно Закона за наследството, то
в чл. 170, ал. 1 би следвало да има препращане към наследниците, съгласно Закона за
наследството и нямаше да бъдат изрично упоменати посочените по-горе лица.
Настоящите указания са приети с решение по протокол № 6/11.02.2004 г. на
заседание на Комисията за финансов надзор.

