РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ
№ 917 - ДПФ / 17.11.2015 г.

Подадено е заявление с приложени към него документи с вх. № РГ-12-06-12 от
16.04.2015 г. от „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД за одобрение на изменения
и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ай Ен Джи Доброволен
пенсионен фонд” с променено наименование „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд”
/Правилника/.
С оглед на констатирани непълноти и несъответствия на текстове на Правилника с
действащата нормативна уредба с писма изх. № РГ-12-06-12 от 18.05.2015 г., 20.07.2015 г. и
18.09.2015 г. са дадени указания на дружеството за тяхното отстраняване. Коригираният
Правилник е представен с писма вх. № РГ-12-06-12 от 18.06.2015 г., 24.08.2015 г. и
22.10.2015 г.
Част от измененията и допълненията в Правилника са свързани с промяната в
наименованието на пенсионноосигурителното дружество от „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД на „Ен
Ен ПОД” ЕАД и произтичащата от това промяна в наименованието на пенсионния фонд,
като изрично е регламентирано запазването на условията по сключените осигурителни
договори във връзка с това. Приети са промени и в събираните от пенсионноосигурителното
дружество такси и удръжки при управлението на фонда. Други от извършените изменения и
допълнения в Правилника са в резултат от съобразяването му с настъпили промени в
нормативната уредба и с Инвестиционната политика на фонда.
При прегледа на представените документи в тяхната съвкупност се установи, че
промените в Правилника са надлежно приети от Съвета на директорите на дружеството и
съответстват на изискванията на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите
нормативни актове по неговото прилагане, 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 и чл. 229, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИХ:
ОДОБРЯВАМ измененията и допълненията в Правилника за организацията и
дейността на „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” с променено наименование „Ен
Ен Доброволен пенсионен фонд”, приети от Съвета на директорите на „Ен Ен
Пенсионноосигурително дружество” ЕАД с решения съгласно протоколи от 14.04.2015 г.,
16.06.2015 г., 18.08.2015 г. и 20.10.2015 г. в следните текстове: заглавие на Правилника; чл.
1; чл. 5; чл. 16, т. 2; чл. 21; чл. 70; чл. 77, ал. 1; чл. 78а; чл. 78б; чл. 78в; чл. 79; чл. 83а, ал.
8; чл. 83б, ал. 2, т. 4, б. „б” и „в” и ал. 4; чл. 97, ал. 2 – 6; чл. 99а; чл. 99б, ал. 1, т. 1 и ал. 2;
чл. 101, ал. 1; чл. 106а, ал. 6; чл. 106б, ал.1, т. 8, ал. 2 и ал. 3; чл. 106в, ал. 3 и 6; чл. 106и, ал.
1, т. 1 и 2; чл. 108в, ал. 2; чл. 134, ал. 5; § 1 от Допълнителните разпоредби относно
определенията на понятията „Дружеството”, „Фондът”, „Правилник” и „Държава-членка” и §
3а, § 4 и § 4г от Заключителните разпоредби.
По настоящото административно производство не се дължат и не са правени
разноски.
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Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
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