МОТИВИ
към
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на
банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на
регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за
социално осигуряване

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн,
ДВ, бр. 92 от 2017 г.) са извършени съществени промени в регламентацията на
инвестиционната дейност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Във
връзка с това с проекта цялостно са актуализирани разпоредбите на Наредба № 29.
Осъвременен и допълнен е списъкът на третите държави, финансовите пазари и техните
индекси, където могат да инвестират фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, като са отчетени настъпилите промени на финансовите пазари и са
разширени възможностите за инвестиране с оглед постигане на по-висока доходност от
тази дейност. Наредба № 29 е допълнена и с оглед въведената възможност в Кодекса за
социално осигуряване (КСО) за инвестиране в дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от международни финансови организации, които съгласно чл. 176, ал. 2, т.
2 от КСО се определят с наредба на Комисията за финансов надзор (КФН). Като такива
организации са определени многостранните банки за развитие по чл. 117, параграф 2,
букви „а“ –„и“ и букви „к“ – „н“ и международните организации по чл. 118 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници
и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Видно от посочените разпоредби на
регламента, експозициите към тези организации са с нисък риск, аналогичен на риска,
свързан с инвестиции в инструменти, издадени или гарантирани от други
публичноправни субекти по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО. Това способства за надеждност и
сигурност на инвестициите на пенсионните фондове в ценни книжа, издадени или
гарантирани от тези международни финансови организации.
Осигуряването на прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни
разходи за пенсионноосигурителните дружества. Проектът няма пряко отражение върху
държавния бюджет и бюджета на КФН, като спазването на нормативните изисквания ще
се контролира в рамките на системата за осъществяване на надзор над дейността по
допълнително пенсионно осигуряване.
Предвид срока за приемане на наредбата по § 160 от ПЗР на ЗИД на КСО и с оглед
необходимостта от осигуряване на достатъчно време за разглеждане на предложенията
на заинтересованите лица, 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.

