


















Проект! 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
          

 

Д  О  К  Л  А  Д 

 

ОТ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  

 

ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 

осигуряване 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на Решение на 

Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на 

Кодекса за социално осигуряване. 

С  проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 

осигуряване (ЗИД на КСО) се предлагат промени свързани с необходимостта от 

въвеждане на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 

декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално 

пенсионно осигуряване (Директива 2016/2341) в националното ни законодателство. 

Предлаганите изменения са в следните основни насоки:   

 На първо място, следва да се отбележи, че Директива 2016/2341 е минимум 

хармонизираща директива, с оглед на факта, че пенсионните системи в държавите членки 

се различават значително и съответно, директивата съдържа изисквания, които да 

позволят на всяка държава-членка да ги съобрази със спецификите на пенсионната си 

система.  

 Осигуряването по професионални схеми в България е на доброволен принцип,  за 

разлика от множество други държави-членки, където участието в такива схеми е 

задължително. В България професионалните схеми се управляват от 

пенсионноосигурителните дружества във фонд за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване по професионални схеми (фондовете по професионални схеми), оперират на 

капиталовопокривен принцип, с дефинирани вноски и не покриват биометричен риск. 

 При транспонирането на директивата с предложените изменения в Кодекса за 

социално осигуряване са отчетени тези специфики, както и приетите през 2017 г. 

изменения, с които бяха въведени изисквания по отношение на системата на управление 

на пенсионноосигурителните дружества. С оглед на това, с настоящия проект не се 

въвеждат съществени изисквания относно дейността на пенсионноосигурителните 
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дружества, а се доразписват някои текстове, необходими с оглед цялостно и пълно 

въвеждане на директивата. 

 Законопроектът предлага цялостна регламентация на изискванията към 

възлагането на дейности на външни изпълнители, като не се допуска това по отношение 

на управлението на инвестициите на пенсионните фондове и осъществяване на ключови 

функции, предвид принципното им значение за дейността на дружеството и фондовете и 

високите изисквания към тях. Този последователен подход се основава на факта, че 

пенсионноосигурителните дружества са дружества с изключителен предмет на дейност и 

не следва да делегират основни за дружеството дейности на външни изпълнители. 

 Също така, в съответствие с изискванията на Директива 2016/2341 са предложени 

промени в режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. 

Въведени са принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на 

осигурените лица и пенсионерите, както и възможност за отчитане на екологичните, 

социални и управленски фактори при инвестирането. Освен това се предвижда 

възможност за инвестиране на средствата в акции и облигации, които се търгуват на 

многостранна система за търговия и на организирана система за търговия, като във връзка 

с това се урежда и количествено ограничение за експозицията към инструменти, които са 

приети само на посочените места за търговия, с оглед управление на ликвидния риск. 

 Със законопроекта се регламентира прехвърлянето на професионална схема или 

част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по 

професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално 

пенсионно осигуряване. Прехвърлянето на професионална схема, съответно – на част от 

нея, се извършва след издаване на предварително одобрение за това от компетентния 

надзорен орган, в съответствие с разпоредбите на директивата и с цел защита на правата и 

интересите на осигурените лица и пенсионерите. Предложени са и изменения във връзка с 

уеднаквяване на режима на предлагане на услуги  от страна на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване в страната и в другите държави членки на ЕС. 

 В съответствие с изискванията на Директива 2016/2341 е регламентиран процеса 

на надзорен преглед. На законово ниво се закрепва принципното изискване за 

осъществяване на надзор, основан на риска, и се въвежда извършването на стрес-тестове, 

което способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно 

установяване на потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно 

осигуряване. Спазването на предвидените със законопроекта изисквания ще бъде 

контролирано от Комисията за финансов надзор, чиито правомощия са развити с него. 

 Направени са промени и в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с 

професионалната тайна, като съобразно Директива 2016/2341 се дава възможност за 

разкриване на такава на Европейския парламент при осъществяване на неговото право на 

разследване. 

 Предложеният проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

проект на ЗИД на КСО няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет на Република България, като към проекта на акт е приложена 

необходимата финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 Проектът на ЗИД на КСО е разработен след широко обсъждане на предложените 

промени с Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване и другите пазарни участници. Материалите са съгласувани по реда на чл. 32, 

ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
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администрация, а в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът 

на ЗИД на КСО беше публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите, 

както и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет в периода 20 юли 

– 21 август 2018 г. Получените становища са обсъдени и направените бележки и 

предложения са отразени съгласно приложената справка.  

 Законопроектът съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския 

съюз, поради което към него е приложена справка за съответствие с европейското право и 

становище на РГ 26 „Финансови услуги“. 

Съгласно чл. 18а от Закона за нормативните актове, при изработването на проекта е 

извършена предварителна оценка на въздействието, която е съгласувана с дирекция 

„Модернизация на администрацията“ в съответствие с чл. 30г от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Решение за одобряване на проект 

на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 

 

Приложения: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект; 

2. Проект на ЗИД на КСО; 

3. Мотиви към проекта на ЗИД на КСО; 

4. Съгласувателни писма; 

5. Справка за отразяване на становищата; 

6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване; 

7. Финансова обосновка; 

8. Частична предварителна оценка на въздействието; 

9. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването 

на извършената частична предварителна оценка на въздействието; 

10. Становище на РГ 26 „Финансови услуги“. 

 

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 


