КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
РЕШЕНИЕ
№ 321 - ДПФ / 29.04.2013 г.
В Комисията за финансов надзор е внесено писмо вх.№ РГ-12-08-12 от 28.03.2013 г.
от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ – Сила” АД (ПОAД „ЦКБ - Сила”
АД), с което на основание чл. 246, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО) се иска одобрение на нов размер на техническия лихвен процент, приложим от
дружеството при определяне на размера на пенсиите, изплащани от Доброволен пенсионен
фонд „ЦКБ - Сила” (ДПФ „ЦКБ – Сила”).
С решение по протокол № 057 от 22.03.2013 г. Управителният съвет на дружеството
променя размера на техническия лихвен процент от 3,5 на сто на 3 на сто на годишна база.
Допълнително са внесени в комисията аргументи, обосноваващи извършването на
заявените за одобрение промени, с писмо наш вх.№ 12-08-12 от 15.04.2013 г.
Промяната на техническия лихвен процент, използван при определяне на размера на
пожизнените и срочните пенсии, изплащани от ДПФ „ЦКБ - Сила”, се обосновава от ПОАД
„ЦКБ - Сила” АД с продължаващата повече от пет години световна финансова криза и
достигналите рекордно ниски нива лихвени проценти в световен мащаб, както и с
очакванията за нисък икономически ръст в Европа през следващите години. Представената
от дружеството обосновка по направеното искане за одобрение на променения размер на
техническия лихвен процент може да бъде приета за основателна.
След като прегледах представените от ПОАД „ЦКБ - Сила” АД документи и прецених
изложените аргументи относно необходимостта от промяна на размера на техническия
лихвен процент, използван от ДПФ „ЦКБ - Сила”, на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 246, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване
РЕШИХ:
ОДОБРЯВАМ технически лихвен процент в размер на 3 (три) на сто на годишна
база, използван от ПОАД „ЦКБ - Сила” АД при определяне на размера на пожизнените
и срочните пенсии, изплащани от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - Сила”.
По настоящото производство не са правени разноски.
Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за
финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в
четиринадесетдневен срок от съобщаването му.
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