На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,
“Пенсионноосигурителен институт“ АД уведомява осигурените лица, че с Решение
№415/17.06.2016г.
заместник-председателят,
ръководещ
Управление
“Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и
допълнения
в
Правилника
за
организацията
и
дейността
на
УПФ
““Пенсионноосигурителен институт“” в следните текстове:
В съдържанието

относно създаване на нови заглавия; В раздела „ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ“ т.6,7 и 11; в раздела „ИЗПОЛЗВАНИ
СЪКРАЩЕНИЯ“ относно НОИ; в чл. 1 ,ал 2; в чл.7; чл.10,ал.1;
чл.12,ал.1,т.5-7 и ал.2, т.5 и 6; чл.16, ал.1,т.4, ал.2 и 6; чл.17,т.7;
чл.19,ал.2,т.2-6 и ал.3,т.2-6; чл.20, ал.5-9; чл.21; чл.22,ал.1,т.6-12;
чл.25,ал.2,т.10-15 и ал.3,т.1; чл.26,ал.1; чл.27; чл.28; чл.30,ал.1,т.1 и 13;
чл.33; чл.44,ал.2; чл.45,ал.3,т.1 и 2; чл.54,ал.3 и ал.11,т.3; заглавието на
глава девета; чл.57а; чл.58,ал.7; чл.60,ал.2,т.3 и ал.3; чл.61,ал.4; чл.62;
чл.62а, ал.4-6; чл.62б,ал.1; чл.62в, ал.1 и 2; чл.73, ал.1 и 7; в раздел
„Преходни и заключителни разпоредби“ § 1 и § 5-8.
Промените
в
Правилника
на
УПФ
“Пенсионноосигурителен
институт“ произтичат от промени в нормативната уредба и са приети съгласно чл.
143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на
директорите на дружеството на заседания, проведени на 04.02.2016г.,
07.04.2016г.
и
17.05.2016г.
Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността
на УПФ ““Пенсионноосигурителен институт“ могат да се получат на адрес гр.
София, бул. “Черни връх” № 51Д, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч., както и
на интернет страницата на Компанията www.pensionins.com.

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,
“Пенсионноосигурителен институт“ АД уведомява осигурените лица, че с Решение
№416/17.06.2016г.
заместник-председателят,
ръководещ
Управление
“Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и
допълнения
в
Правилника
за
организацията
и
дейността
на
ППФ
““Пенсионноосигурителен институт“” в следните текстове: В съдържанието

относно създаване на нови заглавия; В раздела „ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ
ТЕРМИНИ
И
ПОНЯТИЯ“
т.6,7,10,11;
в
раздела
„ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ“относно НОИ; чл. 1,ал.2; чл.9; чл.12,ал.1,т.79 и ал.2; чл.19,ал.2,т.6-8 и ал.3,т.5-7; чл.21,ал.2,т.3-6 и ал.3,т.3-6;
чл.22,ал.1,т.7-13; чл.26,ал.1; чл.27, ал.1-3 и ал.5-8; чл.28, ал.2-24;
чл.29,ал.4 и 5; чл.30,ал1; чл.33; чл.43; чл.45,ал 2; чл.46 , ал.2,т.3 и
ал.3,т.3; чл.48; чл.49,ал.1,т.2; чл.52, ал. 1,т.3 и 4; чл. 53,ал.3 и ал.11,т.4;
заглавието на глава девета; чл. 56а; чл.59, ал.2,т.3 и ал.4; чл.60,ал.5;
чл.61; чл.61в; чл.61д; чл.61е; в раздел „Преходни и заключителни
разпоредби“ § 1 и §7
Промените
в
Правилника
на
ППФ
““Пенсионноосигурителен
институт“ произтичат от промени в нормативната уредба и са приети съгласно чл.
143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на
директорите на дружеството на заседания, проведени на 04.02.2016г,
07.04.2016г.
и
17.05.2016г.
Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността
на ППФ ““Пенсионноосигурителен институт“ могат да се получат на адрес гр.
София, бул. “Черни връх” № 51Д, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч., както и

на интернет страницата на Компанията www.pensionins.com.

На основание чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
“Пенсионноосигурителен институт“ АД уведомява осигурените лица, че с Решение
№417/17.06.2016г.
заместник-председателят,
ръководещ
Управление
“Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и
допълнения
в
Правилника
за
организацията
и
дейността
на
ДПФ
“Пенсионноосигурителен институт“ в следните текстове:В съдържанието

относно създаване на нови заглавия;В раздела „ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ“ т.6 и т.7; чл. 1,ал.2; чл. 28,ал.2,т.2
и 3; чл.29; чл.30; чл. 31; чл.32; чл.32а; чл. 61,ал.4 и 5; чл. 62, ал.2,3 и
ал.5- 8; в раздел „Преходни и заключителни разпоредби“ § 1 и §2 а.
Промените
в
Правилника
на
ДПФ
“Пенсионноосигурителен
институт“ произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл.
228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на
директорите на дружеството на заседания, проведени на 04.02.2016г.,
07.04.2016г. и 17.05.2016г. Повече информация и екземпляри от Правилника за
организацията и дейността на ДПФ ““Пенсионноосигурителен институт“ могат да
се получат на адрес гр. София, бул. “Черни връх” № 51Д, всеки работен ден от
9,00 до 17,30 ч.,
както и на интернет страницата на Компанията
www.pensionins.com.

