МОТИВИ
към
проект на Наредба за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за
социално осигуряване и реда и начина за назначаването им

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2017 г.) е предвидено, че изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО) и редът и начинът за назначаването им се
определят с наредба на Комисията за финансов надзор (КФН). Във връзка с това в
проекта са уредени изискванията към разглежданите категории лица, свързани с тяхната
компетентност, професионален опит и добра репутация и с предотвратяване на конфликт
на интереси. Посредством това се обезпечава качествено и обективно извършване на
съответната проверка или оценка.
Назначаването на съответните лица по чл. 344, ал. 2, т. 2 от КСО се извършва от
водени от КФН списъци с лица, отговарящи на изискванията, предвидени с проекта на
наредба. Посредством тези списъци се осигурява наличие на независими външни лица,
готови да извършат съответната проверка или оценка при възникване на необходимост
от нея, което способства за бързина при прилагането на надзорните мерки.
Предвид обстоятелството, че разходите за проверката или оценката са за сметка
на дружеството за допълнително социално осигуряване, с проекта се предвижда
определянето на конкретното лице за нейното извършване да се осъществи посредством
процедура на разглеждане на ценови предложения, които се класират съобразно найниската предложена цена.
В случаите, в които не е възможно да се назначи лице от съответния списък или
от лицата, които са подали ценови предложения, е предвидено отправянето на публична
покана към лица, отговарящи на изискванията на наредбата.
По съображения, свързани с опазване на професионална тайна и с
противодействие на рисковете от осуетяване на прилагането на надзорната мярка,
конкретните данни за нея ще бъдат изпращани само на лицата, включени в списъка,
съответно кандидатствали по реда на публичната покана и отговарящи на изискванията
на наредбата, като за тях е предвидено изрично задължение за опазване на нейната
поверителност.
С преходна разпоредба към проекта е обезпечено своевременното съставяне на
списъците с лица по чл. 344, ал. 2, т. 2 от КСО, като е предвиден едномесечен срок от
влизането в сила на наредбата, в който КФН трябва да публикува покана за подаване на
заявления за включване в списъците.
Осигуряването на прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни
разходи за дружествата за допълнително социално осигуряване извън необходимите за
съобразяване с настъпилите промени на законово ниво. Проектът няма пряко отражение
върху държавния бюджет и бюджета на КФН, като спазването на нормативните
изисквания ще се контролира в рамките на системата за осъществяване на надзор над
дейността по допълнително социално осигуряване.
Предвид срока за приемане на наредбата по § 160 от ПЗР на ЗИД на КСО и с оглед
необходимостта от осигуряване на достатъчно време за разглеждане на предложенията
на заинтересованите лица, в съответствие с чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за
нормативните актове е предвиден 14-дневен срок за даване на бележки и предложения
по проекта.

