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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за
изискванията към рекламните и писмените информационни материали и
страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27 септември
2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и
страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества (НИД на Наредба № 61)
има за цел съобразяването на Наредба № 61 с извършените със Закона за изменение и
допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) (обн., ДВ, бр. 19 от 2021
г.) промени.
Предвид уреденото в чл. 123з², ал. 1, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО) с проекта на НИД на Наредба 61 се предвиждат образци на извлеченията от
аналитичните сметки на лицата, получаващи разсрочени плащания от фондовете за
разсрочени плащания и на информацията за постигнатата реална доходност по
аналитичните сметки.
С проекта на наредба се регламентира пенсионноосигурителните дружества да
изчисляват реалната доходност по аналитична сметка на лице, получаващо плащания от
фонд за разсрочени плащания, по парично-претегления метод, който се използва и за
изчисляване на реалната доходност по индивидуалната партида във фонд за допълнително
пенсионно осигуряване.
Също така, предвид измененията в чл. 180 от КСО в проекта на наредба са въведени
изискванията към формата и съдържанието на информацията за обема и структурата на
инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти на фондовете за
извършване на плащания и определянето и публичното оповестяване от
пенсионноосигурителните дружества на постигнатата доходност и равнището на
инвестиционен риск при управлението на фондовете за извършване на плащания.
Извършени са и други прецизиращи промени в разпоредбите на Наредба № 61, част
от които също са свързани с измененията в КСО.
Във връзка с настъпилите изменения в КСО, ДВ, бр. 19 от 2021 г., с проекта на
наредба се извършва актуализация на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към
информационните системи на пенсионноосигурителните дружества, като тя се развива и
по отношение на дейността на фондовете за извършване на плащания.
Прилагането на НИД на Наредба № 61 не е свързано с допълнителни разходи за
пенсионноосигурителните дружества извън необходимите за съобразяване с настъпилите
промени на законово ниво. 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.
Проектът на НИД на Наредба № 61 не съдържа разпоредби, които представляват
мерки за осигуряване изпълнението на акт на правото на Европейския съюз или които
транспонират изисквания на такъв акт.
С оглед спазване на срока по § 108 от ЗИД на КСО (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.),
предвиден за привеждане на подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в
съответствие с посочения закон, и предвид сроковете по § 109 и 110 от същия ЗИД на
КСО, предвидени за привеждане на дейността на пенсионноосигурителните дружества и
банките-попечители в съответствие с изискванията на посочения ЗИД на КСО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, е определен 14-дневен срок за
даване на бележки и предложения по проекта.

