
 
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

              

 

 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР           FINANCIAL SUPERVISION COMMISION 

 
РЕЗЮМЕ 

на наложена принудителна административна мярка с 

Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-

председателя, ръководещ управление „Осигурителен 

надзор“ 

SUMMARY 

of a compulsory administrative measure imposed by 

Decision № XXX-PIC from XXXX of the Deputy 

Chairman in charge of the Social Insurance Supervision 

Department 

В чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН 

е предвидено, че пенсионноосигурителното 

дружество не приема заявление на хартиен носител, 

което е без нотариална заверка на подписа, 

електронно заявление, което не е подписано с КЕП на 

осигуреното лице, както и заявление с непопълнени 

или неправилно попълнени данни. 

         ХХ „ХХХХХХХХ” ХХ не е съобразило 

действията си с изчерпателно изброените основания 

за отказ за приемане на заявление за прехвърляне, 

посочени в чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. 

на КФН. В случай, че едно заявление отговаря на 

изискванията на посочената разпоредба 

пенсионноосигурителното дружество, до което е 

подадено, е длъжно да го приеме. В горепосочения 

случай ХХ „ХХХХХХХХ” ХХ неправилно е счело, 

че направената корекция в заявлението на 

ХХХХХХХХХ, е основание за неприемане на 

заявлението. С измененията и допълненията в 

Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН, обнародвани в 

ДВ. бр.78 от 07.10.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., 

корекциите в заявлението отпаднаха като основание 

за отказ за приемане на заявление за промяна на 

участие. 

Видно от гореизложеното ХХ „ХХХХХХХХ” ХХ 

неоснователно е отказало да приеме подаденото от 

горепосоченото осигурено лице заявление за 

прехвърляне на средства, като по този начин е 

възпрепятствало упражняването на правото на 

свободен избор на пенсионен фонд на лицето, тъй 

като заявлението е попълнено правилно и е 

нотариално заверено, с което е изпълнено 

изискването на чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 15, ал.3, 

във връзка с чл.3, ал.3, изр. първо във връзка с чл.13, 

ал.1 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН.  

 

 

          Поради гореизложеното, ХХХХХХ бе 

задължено в срок до ХХХХХ г. да приеме от ХХХХХ 

заявления за прехвърляне на средства от ХХХХХ в 

ХХХХХ, подадени през октомври 2022 г. 

In Art. 5, para. 3 of Ordinance № 3 from 24.09.2003 of the 

FSC it is regulated that the pension insurance company 

does not accept an application on paper, which is without 

notarization of the signature, an electronic application that 

is not signed with QES of the socially insured person, as 

well as an application with incomplete or incorrectly filled 

data. 

         ХХ “ХХХХХХХ” ХХ did not comply with the 

comprehensively listed reasons for refusing to accept an 

application for a change of participation, specified in Art. 

5, para. 3 of Regulation No. 3 from 24.09.2003 of the 

Financial Supervisory Service. In the event that an 

application meets the requirements of the mentioned 

provision, the pension insurance company to which that 

application is submitted is obliged to accept it. In the 

above-mentioned case XX "XXXXXXXXXX" XX 

wrongly considered that the correction made in the 

application of XXXXXXXXXX is a reason for not 

accepting the application. With the amendments and 

additions to Ordinance No. 3 of 24.09.2003 of the FSC, 

promulgated in SG. No. 78 of 07.10.2011, in force from 

01.01.2012, the corrections in the application were 

discontinued as grounds for refusing to accept an 

application for a change of participation in a pension fund. 

As can be seen from the above XX "XXXXXXXXX" XX 

unjustifiably refused to accept the application for a change 

of participation and transfer of funds submitted by the 

above-mentioned socially insured person, thereby 

preventing the exercise of the person's right to freely 

choose a pension fund since the application was filled out 

correctly and was notarized, which fulfills the requirement 

of art. 5, para. 3, in connection with Art. 15, para. 3, in 

connection with art. 3, para. 3, in connection with art. 13, 

para. 1 of Ordinance No. 3 of 24.09.2003 of the FSC. 

 

 

          Due to the above, XXXXXX was obliged to accept 

from XXXXXX the application for a change of 

participation and transfer of funds from XXXXXX to 

XXXXXX, submitted in October 2022, by XXXXXX. 

 

  
 


