РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ
№ 162 - ППФ / 24.01.2007 г.
Подадено е заявление с приложени към него документи вх.№ РГ-12-02/45 от
15.11.2006 г., от 29.12.2006 г. и от 22.01.2007 г. от ПОК “Съгласие” АД за одобрение на
изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален
пенсионен фонд „Съгласие” /Правилника/. Измененията и допълненията са приети,
съобразно чл.143, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, от Общо събрание на
акционерите с решения на заседания, проведени на 10.11.2006 г. и на 15.12.2006 г. Основната
част от промените в Правилника са извършени във връзка с изменения и допълнения в
Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр.105 от 29.12.2005 г., бр.17 от 24.02.2006 г.,
бр.34 от 25.04.2006 г. и бр.56 от 11.07.2006 г., във връзка с изменения и допълнения в
Наредба № 9 на КФН от 19.11.2003 г., обн. в ДВ бр.32 от 18.04.2006 г. и във връзка с Наредба
№ 33 на КФН от 19.09.2006 г., обн. в ДВ бр.83 от 13.10.2006 г. Спазени са законово
определените срокове за привеждане на Правилника в съответствие с нормативната уредба.
От представените документи е видно, че приетите от Общото събрание на
акционерите на ПОК “Съгласие” АД изменения и допълнения в Правилника съответстват на
изискванията на Кодекса за социално осигуряване, на Наредба № 9 на КФН от 19.11.2003 г.
за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на
фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето
на индивидуалните партиди и на Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните
заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Поради това заявените изменения и допълнения в Правилника 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 КСО
РЕШИХ:
ОДОБРЯВАМ измененията и допълненията в Правилника за организацията и
дейността на Професионален пенсионен фонд „Съгласие”, приети от Общо събрание на
акционерите с решения на заседания, проведени на 10.11.2006 г. и на 15.12.2006 г., в
следните текстове: чл.2, ал.2; чл.4, ал.4-16; чл.23; чл.23а; чл.23б; чл.23в; чл.23г; чл.23д;
чл.23е; чл.23ж; чл.24, ал.3, т.3, ал.7, т.2 и 6, ал.9, ал.10 и ал.13; чл.57, ал.10, б.”с”; §1, т.8 и
т.12-28 от Допълнителните разпоредби, §1 от Преходните разпоредби и §13 от
Заключителните разпоредби.
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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