МОТИВИ
Към проекта на нов Правилник за устройството и дейността на Комисията за
финансов надзор и на нейната администрация

Причини, налагащи приемането:
В периода октомври 2016 – януари 2017 г. представители на Международния
валутен фонд и Световната банка посетиха България с цел извършване на оценка по
реда на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP). Една от препоръките на
Програмата за оценка на финансовия сектор, които се отнасят за небанковия финансов
сектор в България и в частност за дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) е
подсилване на капацитета на административните звена в специализираната
администрация на КФН, и особено на тези, свързани с правилното прилагане на
директивата Платежоспособност II. Така направената препоръка е със срок на
изпълнение „незабавно“, съгласно времевата схема, приложена към направените от
FSAP препоръки.
Изменения в правилника са необходими и във връзка с изисквания на актове от
законодателството на ЕС, свързани с осигуряване от страна на надзорния орган на
специални канали за получаване на жалби, сигнали и информация от служители на
поднадзорни на КФН лица за извършени от последните нарушения на правилата,
произтичащи от общностното законодателство.
Със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници бяха въведени допълнителни правомощия във връзка с
преструктурирането на инвестиционните посредници на члена на КФН, подпомагащ
политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари,
усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите,
застрахованите и осигурените лица. Това наложи обединяването в едно звено на
административни структури и части от административни структури, които подпомагат
члена на КФН при изпълнение на законово вменените му правомощия. С измененията
се поставя акцент и върху необходимостта от изготвяне на годишни и периодични
пазарни и секторни анализи в областта на пазарите на финансови инструменти,
застраховането и допълнителното социално осигуряване, с оглед подобряване на
контролната дейност на КФН и следваната от нея надзорна и регулаторна политика.
Цели, които се поставят с приемането на проекта:
С проекта на нов правилник и предвидените в него промени се цели
повишаване ефективността на специализираните звена от администрацията на КФН.
С проекта се цели и осигуряване на изискванията на законодателството на ЕС във
връзка с гарантиране анонимността на лицата, които сигнализират за извършени
нарушения в областта на пазарите на финансови инструменти и застрахователната
дейност, като мярка за постигане на по-ефективен контрол при спазването на тези
изисквания.
Срокът за съгласуване на проекта е 14-дневен, предвид необходимостта от
предприемане на мерки във връзка с ангажименти на Р. България като държава членка
и в изпълнение на направени от FSAP препоръки.

