КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 695-ДПФ
от 23.09.2021 г.

Подадено е заявление с приложени към него документи вх. № РГ-12-4-29 от
01.09.2021 г. от Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД за одобряване
на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Доброволен
пенсионен фонд „ДСК - Родина“ (Правилника).
При прегледа на представените документи от формална гледна точка се
установи, че съобразно чл. 228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
измененията и допълненията в Правилника са надлежно приети от Управителния съвет
на пенсионноосигурителното дружество с решение по протокол № 19 от 30.08.2021 г.
Измененията и допълненията в Правилника са свързани със съобразяването му
с настъпили промени в нормативната уредба. От представените документи в тяхната
съвкупност е видно, че приетите изменения и допълнения не противоречат на КСО и
подзаконовите актове по прилагането му, поради което следва да бъдат одобрени.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 229, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
ОДОБРЯВА измененията и допълненията в Правилника за
организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК - Родина“, приети
от Управителния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД с
решение по протокол № 19 от 30.08.2021 г. в следните текстове: раздел „Съдържание“,
раздел „Използвани съкращения“, чл. 1, т. 9. 4 и т. 20; чл. 6, ал. 1; чл. 21, ал. 2, т. 2 и 3;
чл. 22, ал. 2, т. 1 и 4; чл. 26, ал. 2, ал. 3, т. 2 и 3; чл. 31, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2; чл. 32, ал. 1,
ал. 2, ал.3, т. 2; чл. 34, т. 1; чл. 35, т. 1; чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2; чл. 37, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2
и ал. 4, т. 1 и 2; чл. 40, т. 2; чл. 41, ал. 3, ал. 4, т. 2, ал. 6; чл. 44, т. 2; чл. 45, ал. 4, т. 2 и
ал. 6; чл. 48, ал. 1; чл. 56, ал. 1, т. 6; чл. 58, ал. 3, т. 1.5; чл. 60, ал. 5, ал. 10, т. 1, ал. 12,
ал. 13а – 15; чл. 62, ал. 1; чл. 63, ал. 3; чл. 64а, ал. 2; чл. 64г, ал. 2; чл. 64е; чл. 65, ал. 2;
чл. 65а, ал. 2; чл. 71; чл. 72, ал. 1; чл. 73, ал. 1; чл. 75, ал. 1; чл. 77, ал. 3; чл. 77а, ал. 2, т.
3а, 3б и 5; чл. 79, ал. 5; заглавието на глава XII; заглавието на глава XIII; чл. 84, ал. 2 и
6; чл. 85, ал. 2; чл. 87, т. 11 и т. 17; чл. 87а, ал. 2 и 3; чл. 88, ал. 1; чл. 89, ал. 1; чл. 93, ал.
7 – 9; чл. 97, ал. 2; чл. 101, ал. 1; чл. 114; чл. 119, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 2; чл. 120, ал. 1; чл.
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122, ал. 1, 2 и 6; чл. 124, ал. 2, т. 1, 2 и 7; чл. 124а, ал. 7, т. 1 и 2 и ал. 8; чл. 125; чл. 126,
ал. 4, т. 4 и ал. 7; чл. 130, ал. 1 – 3; чл. 131 и чл. 135.
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
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