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Проект

ЗАКОН
за допълнение на Кодекса за задължително обществено

осигуряване

(Обн., ДВ, бр.110 от 1999 г., в сила от 1.1.2000 г.. Решение №5 на
Конституционния съд на РБ - бр.,55 от 2000 г.; изм. и доп. бр.64 от 2000 г., изм. бр.1 от

2001 г., доп. бр.35 от 2001 г., изм. бр.41 от 2001 г.)

§ 1. В чл. 176 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 накрая се добавя "и ипотечни облигации, издадени от банки".

  2. В ал.2 накрая се добавя "и ипотечни облигации, издадени от банки".
§2. В чл. 177, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "освен в случаите

. на книжа, издадени по Закона за ипотечните облигации".
§3. В чл. 178, ал.1 накрая се добавя: "и до 25 на сто от активите на

универсалния и на професионалния пенсионен фонд в ипотечни облигации,
издадеин от една банка".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§4. В Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (обн., ДВ
бр. 65 от 1999 г.; изм., бр. 10 от 1999 г. и бр.11 в сила от 1.1.2000 г., бр.1 от 2000 г.;
изм. и доп. бр.б4 от 2000 и доп. бр.83 от 2000 г.) се правят следните изменения и
допълнения:

1. В чл.11, ал.4 накрая се поставя запетая и се добавя "освен в случаите,
когато натрупаната сума от лични вноски служи за обезпечение по договор за
банков кредит."

2.В чл. 46, ал.З “10% се заменя с “25%”
3.  В чл.90, ал.1 се добавя ново изречение второ: "В случаите, когато натрупаната

сума от лични вноски служи за обезпечение по договор за банков кредит,
средствата се блокират по индивидуалната партида и не могат да бъдат
изтеглени до погасяване на задължението по кредита, освен за погасяване на
това задължение или след съгласието на банката-кредитор."
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МОТИВИ
към Законопроекта за допълнение на Кодекса за
задължително обществено осигуряване

Настоящият законопроект предлага допълнения в КЗОО,
посредством които да се подпомогне създаването на работеща среда на
Закона за ипотечнте облигации чрез свързването му с режима на чл.176 -
178 от Кодекса за задължитеднотр.обществено осигуряване.

С направените предложения в посочените текстове изрично се
въвеждат записи за новите книжа, които се издават по реда на Закона за
ипотечните облигации. Основните аргументи за това се извеждат от
същността и предимствата на ипотечните облигации, които са нови за
страната средно- и дългосрочни инвестиционни Инструменти и най-общо
се характеризират като нискорискови и предполагащи добра доходност.
Това е сериозна предпоставка да се изрази очакването, че те ще
предизвикват интерес от пенсионноосигурителните дружества и могат да
бъдат един от предпочитаните от тях инструменти за инвестиции на
значителните финансови средства, които вече са акумулирани в резултат
на досегашното прилагане на кодекса.

Със заключителната разпоредба се засягат два въпроса в Закона за
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Предлага се изравняване на режима, предложен в допълнението на
КЗОО със записа на чл.46, ал.З от ЗДЙрПО чрез завишаване на тавана на
участие в случаите на ипотечни облигации, издадени от една банка, тъй
като 10 % се счита за неоправдано ограничителна възможност.

Допълненията в чл.11, ал.4 и чл.90, ал.1 са свързани и имат друго
значение. Предвижда се една възможност, която вероятно ще се използва в
практиката,: а именно осигуреното лице да има право да използва като
обезпечение за получаване на кредити натрупаните средства в
индивидуалната му партида, но само от лични осигурителни вноски. Така
ще се създаде стимул за гражданите да правят своите осигурителни вноски
чрез новата възможност при нужда от кредит да предлагат за обезпечение
натрупаните суми, вместо да теглят натрупаните средства от
осигурителните си вноски, което би било по-изгодно от гледна точка на
осигуреното лице. От това може да се очаква положителен ефект за
развитие на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, ако се стимулират
вноските в пенсионните фондове, както и развитие на
банковия сектор по отношение кредитирането на физическите лица.

Предлаганият законопроект се основава на чл.4 (2) от Закона за
нормативните актове и съответства на правния принцип чрез отделен
закон да се правят изменения и допълнения в правната материя, уредена от
кодекс.
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