КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 651-ППФ
от 31.08.2021 г.
С писмо с вх. № РГ-12-4-28/30.08.2021 г. Пенсионно осигурителна компания
„ДСК - Родина“ АД, ЕИК 121507164, внася в Комисията за финансов надзор
мотивирано предложение за одобряване на технически лихвен процент по чл. 169, ал. 8,
т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в размер на 0,80%.
При прегледа на представените документи от формална гледна точка се
установи, че съгласно чл. 169, ал. 9 от КСО представеният за одобрение размер на
техническия лихвен процент, използван за изчисляване на срочна професионална
пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд „ДСК - Родина“, е
надлежно определен от Управителния съвет на пенсионноосигурителното дружество с
решение по протокол № 19/30.08.2021 г. и е придружен с мотивирано предложение,
съдържащо подробни изчисления съобразно чл. 169, ал. 10 от КСО.
От материална гледна точка се констатира, че размерът на техническия лихвен
процент е определен по обоснован начин в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 9
от КСО и чл. 2, ал. 2 - 4 от Наредба № 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени
проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и
формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост, без да са
допуснати грешки и несъответствия.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 169, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
ОДОБРЯВА технически лихвен процент в размер 0,80% (нула цяло и
осемдесет стотни процента), използван от Пенсионно осигурителна компания
„ДСК - Родина“ АД за определяне на размера на срочна професионална пенсия за
ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд „ДСК - Родина“,
определен с решение по протокол № 19/30.08.2021 г. от Управителния съвет на
пенсионноосигурителното дружество.
По настоящото производство не се дължат и не са правени разноски.
Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд –
София област в четиринадесетдневен дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

