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
Във връзка с присъединяването на Република България към Кодекса за
либерализация на движенията на капитали на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) с проекта се предлага списъците по чл. 5, ал. 1 и 2
от Наредба № 29 да бъдат допълнени с Колумбия и Коста Рика. Посредством това ще
бъде разширен кръгът на държавите извън Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство, където могат да бъдат инвестирани средствата на
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Също така се извършват промени в
индексите на пазарите в САЩ, Мексико и Турция и се разширяват възможностите за
инвестиране на средствата на пенсионните фондове в акции, включени в индекси на
тези пазари. По този начин се създават предпоставки за по-добра диверсификация и
доходност на инвестициите на пенсионните фондове.
С оглед присъединяването към Кодекса за либерализация на движенията на
капитали на ОИСР са предвидени промени и в списъка по чл. 5 от 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, като са добавени пазари в следните
държави: Израел, Колумбия, Мексико, Нова Зеландия, Обединеното кралство, Турция,
Чили и Южна Корея. По този начин се разширява кръгът на пазарите, на които могат да
бъдат сключвани сделки с фючърси и опции за намаляване на инвестиционния риск,
свързан с активите на пенсионните фондове.
Предвид настъпилите изменения в Закона за Комисията за финансов надзор
относно сроковете за заплащане на такси във връзка с признаване на правоспособност
на отговорен актюер с проекта също така се актуализират разпоредбите на Наредба №
31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на
правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита
извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и
съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането,
които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание
на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (Наредба № 31).
Също така се допълва съдържанието на актюерския доклад – приложение към чл. 21,
ал. 1 от Наредба № 31 с цел обезпечаване на изпълнението на задължението за
предоставяне на информация от застрахователните и презастрахователните дружества
по чл. 90, ал. 14 във връзка с ал. 10 и 11 на същия член от Наредба № 53 от 23.12.2016 г.
за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на
техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
(Наредба № 53).
Осигуряването на прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни
разходи за пенсионноосигурителните дружества, тъй като се развиват съществуващите
възможности за инвестиране/сключване на сделки за намаляване на инвестиционния
риск и не се въвеждат нови задължения за дружествата. Допълнението на актюерския
доклад, представян от застрахователните и презастрахователните дружества, също не
води до нови разходи за тях, тъй като отразява съществуващото задължение за
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предоставяне на информация по чл. 90, ал. 14 от Наредба № 53. Не произтичат
допълнителни разходи и за лицата, кандидатстващи за признаване на правоспособност
на отговорен актюер, понеже се касае за актуализиране на уредбата във връзка с
промени, настъпили на законово ниво в сроковете за внасяне на таксите.
Проектът няма пряко отражение върху държавния бюджет и бюджета на КФН,
като спазването на нормативните изисквания ще се контролира в рамките на системите
за осъществяване на надзор над дейностите по допълнително пенсионно осигуряване и
застраховане.
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