МОТИВИ
към
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за
изискванията към рекламните и писмените информационни материали и
страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
С Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14
декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално
пенсионно осигуряване (Директива 2016/2341) бяха въведени съществени изисквания
към дейността на институциите за професионално пенсионно осигуряване, включително
по отношение на извлеченията от индивидуалните партиди, които трябва да предоставят
на своите членове. В националното законодателство този въпрос е предмет на
регламентация в Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и
писмените
информационни
материали
и
страниците
в
интернет
на
пенсионноосигурителните дружества (Наредба № 61). Във връзка с това, с оглед
въвеждане на изискванията на чл. 39 и 40 от Директива 2016/2341, в Наредба № 61 се
извършват промени в образците на извлеченията по чл. 123з2, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса
за социално осигуряване (КСО) от индивидуалните партиди на осигурените лица във
фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
Някои от промените са направени аналогично и в образците на извлечения от
индивидуалните партиди на осигурените лица във фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и във фондовете за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване. Възприемането на единен подход в уредбата подобрява
защитата на интересите на осигурените лица в тези фондове. С промените се осигурява
по-добра запознатост на лицата по отношение на тяхното осигуряване във фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, като се предвижда осигурените лица да получават
по-подробна информация спрямо тази в действащите образци.
Във връзка с настъпилите изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО),
обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 12/2019 г., с проекта на наредба се извършва
актуализация на разпоредбите на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и
съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства; 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;
Наредба № 34 от 04.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно
осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки и Наредба № 56 от
4.01.2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за
допълнително пенсионно осигуряване.
Осигуряването на прилагането на промените в наредбата не е свързано с
допълнителни разходи за поднадзорните лица извън произтичащите от настъпилите
промени в законодателството на Европейския съюз и в Кодекса за социално осигуряване.
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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 социално осигуряване.
Предвид сроковете за обнародване на проекта и привеждане в съответствие на
поднадзорните лица с предвидените с него промени, съобразно чл. 26, ал. 4, изр. второ
от Закона за нормативните актове е предвиден 14-дневен срок за даване на бележки и
предложения.
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