МОТИВИ
към
Наредба за изменение на Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са
необходими за издаване на разрешение за преобразуване на
пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн,
ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г.) бяха извършени промени в уредбата на допълнителното
задължително пенсионно осигуряване, които налагат адаптиране на подзаконовата
нормативна уредба. Във връзка с това с проекта на наредба се предлага извършването на
изменения в Наредба № 17 на КФН, насочени към актуализация на отделни нейни
разпоредби. Също така са направени промени и във връзка с други нормативни актове –
новия Закон за счетоводството и Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
С наредбата се извършват изменения и в Наредба № 19 и Наредба № 36 на КФН с
цел актуализиране на техните разпоредби във връзка с настъпилите промени в Кодекса
за социално осигуряване (КСО) и усъвършенстването им в отделни насоки. Поконкретно, в чл. 6 и в § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 19 се
уточнява, че за всеки пенсионер с отпусната пожизнена пенсия поотделно се изчислява
разликата между настоящата стойност на поетите задължения и средствата по
индивидуалната партида, след което се сумират положителните разлики. С измененията
в Наредба № 36 освен актуализиране на нейните разпоредби в съответствие с
променената уредба на инвестиционната дейност в КСО се въвежда и ограничение не
повече от 10 на сто от активите за покриване на техническите резерви да бъдат
инвестирани във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата,
с които тези дружества се намират в тесни връзки, с цел по-добра диверсификация на
резервите.
Промените в чл. 6 и в § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба
№ 19 е възможно да доведат до необходимост от заделяне на допълнителни средства от
страна на пенсионноосигурителните дружества за покриване на пенсионните им резерви.
Осигуряването на прилагането на останалите промени не е свързано с допълнителни
разходи за пенсионноосигурителните дружества извън необходимите за съобразяване на
настъпилите промени на законово ниво. 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 част от промените в Кодекса за социално осигуряване влизат в сила от
21.11.2017 г., а измененията в Закона за Комисията за финансов надзор – от 01.01.2018 г,
е предвиден 14-дневен срок за даване на бележки и предложения по проекта.

