КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 713 – УПФ
от 28.09.2021 г.
Подадено е заявление с приложени към него документи с вх. № РГ-12-15-16 от
23.06.2021 г. от „Пенсионноосигурителен институт” АД за одобряване на изменения и
допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд
„Пенсионноосигурителен институт” (Правилника). Измененията и допълненията са
представени за одобрение в срока по § 109 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ, бр. 19 от
05.03.2021 г. С оглед дадените указания от административния орган за отстраняване на
непълноти и несъответствия дружеството представя документи по производството с писма с
вх. № РГ-12-15-19 от 12.08.2021 г., 30.08.2021 г. и 10.09.2021 г.
При прегледа на представените документи от формална гледна точка се установи, че
съобразно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) представеният за
одобрение с писмо с вх. № РГ-12-15-19 от 30.08.2021 г. нов Правилник е надлежно приет и
изменен от Съвета на директорите с решения по протоколи № 10 от 30.08.2021 г. и № 11 от
08.09.2021 г.
Приемането на Правилника е свързано с настъпили промени в нормативната уредба.
От материална гледна точка се констатира, че съдържанието на Правилника не
противоречи на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по прилагането му,
поради което следва да бъде одобрен.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 144, ал. 1 от КСО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:
ОДОБРЯВА нов Правилник за организацията и дейността на Универсален
пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”, приет и изменен от Съвета на
директорите на „Пенсионно осигурителен институт” АД с решения по протоколи с № 10 от
30.08.2021 г. и № 11 от 08.09.2021 г.
По настоящото производство не се дължат и не са правени разноски.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс
пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО АТАНАСОВ

