РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ
№ 234 - УПФ / 01.04.2013г.
Подадено е заявление с приложени към него документи с вх.№ РГ-12-05-9 от
31.01.2013 г. от „Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД за одобрение на
изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Задължителен
универсален пенсионен фонд Алианц България” (правилника).
При прегледа на представените документи от формална гледна точка се установи, че
съобразно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване измененията и допълненията в
правилника са надлежно приети от Управителния съвет с решениe съгласно протокол № 3001-1-03 от 30.01.2013 г. и са потвърдени с решение на Надзорния съвет на дружеството по
протокол № 30-01-2-02 от 30.01.2013 г.
Измененията и допълненията в правилника са свързани със съобразяването му с
промените в Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие
във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Наредба № 33).
Правилникът е представен за одобрение в срока по § 9 във връзка с § 10 от Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 33 (Обн. ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.).
От материална гледна точка са констатирани някои неточности и несъответствия в
текстовете на правилника с действащата нормативна уредба, с оглед на което до дружеството
е изпратено писмо изх.№ РГ-12-05-9#2 от 19.02.2013 г. с бележки за отстраняването им.
Коригираният правилник е представен с писмо вх.№ РГ-12-05-9 от 19.03.2013 г., като
измененията са приети с решение на Управителния съвет на дружеството съгласно протокол
№ 15-03-1-07 от 15.03.2013 г. и са потвърдени с решение на Надзорния съвет на дружеството
по протокол № 15-03-2-05 от 15.03.2013 г.
От представените документи в тяхната съвкупност е видно, че приетите изменения и
допълнения в правилника не противоречат на Наредба № 33, Кодекса за социално
осигуряване и подзаконовите актове по прилагането му, поради което следва да бъдат
одобрени.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 144, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИХ:
ОДОБРЯВАМ измененията и допълненията в Правилника за организацията и
дейността на „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, приети от
Управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД с
решения съгласно протоколи № 30-01-1-03 от 30.01.2013 г. и № 15-03-1-07 от 15.03.2013 г. и
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потвърдени с решения на Надзорния съвет на дружеството по протоколи № 30-01-2-02 от
30.01.2013 г. и № 15-03-2-05 от 15.03.2013 г., в следните текстове: т. 28.1, т. 28.5, т. 28.5.2.1, т.
28.5.3, т. 28.5.4, т. 28.8, т. 28.9.1, т. 28.9.2, т. 28.10, т. 53.2, т. 149.7, т. 149.7.1; § 6 и § 7 от
Преходните и заключителни разпоредби.
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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