МОТИВИ
към
Наредба 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
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн, ДВ
92 от 2017 г.) бяха променени условията за промяна на участие от фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и бе отменена таксата за прехвърляне от един в друг
фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Извършени бяха и други
промени, включително по отношение на правата на осигурените лица, които налагат
адаптиране на подзаконовата нормативна уредба. Във връзка с това с проекта на наредба се
предлага извършването на изменения в Наредба № 3 на КФН, насочени към актуализация на
нейните разпоредби, както и на образците на заявления за промяна на участие и прехвърляне
на средства и на документите с основна информация, които се предоставят на осигурените
лица.
Осигуряването на прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни разходи за
пенсионноосигурителните дружества извън необходимите за съобразяване на настъпилите
промени на законово ниво, тъй като се извършва единствено актуализация на
съществуващите правила и образци. Проектът на наредба няма пряко отражение върху
държавния бюджет и бюджета на КФН, защото спазването на нормативните изисквания ще
се контролира в рамките на изградената вече система за осъществяване на надзор над
дейността по допълнително пенсионно осигуряване.
Тъй като измененията, касаещи промяната на участие и таксата за прехвърляне на
средства влизат в сила от 1 април 2018 г. и предвид необходимостта от предоставяне на
актуални заявления и образци на документи с основна информация на потребителите и
осигуряване на достатъчно време за тяхното изготвяне от пенсионноосигурителните
дружества, в съответствие с чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове е
предвиден 14-дневен срок за даване на бележки и предложения по проекта.

