РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш Е Н И Е № 722 – ГФ
от 18.11.2010 г.
С писмо вх. № 23-01-22 от 01.11.2010 г. в деловодството на Комисията за
финансов надзор (КФН) е постъпил Проект на годишен бюджет на Гаранционния
фонд за 2011 г., приет от Управителния съвет с Решение 28-3 от протокол №
28/21.10.2010 г. Към Проекта на бюджет е представена и обяснителна записка към
него.
Проектът на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2011 г. е представен в
Комисията за финансов надзор на основание чл. 291, ал. 3, т. 6 от Кодекса за
застраховането (КЗ).
Член 290, ал. 8 от КЗ изчерпателно изброява хипотезите, в които Комисията за
финансов надзор може да върне за преработване проект на годишен бюджет когато:
- противоречи на разпоредбите на КЗ и подзаконовите актове по прилагането
му;
- застрашава финансовата стабилност на фонда
- са застрашени интересите на лицата, които имат право на вземане от
Гранционния фонд или
- административните разходи са необосновано завишени.
Разполагаемите средства на Гаранционния фонд към 30.09.2010 г. са в размер
на 61 255 970 лв. при изискуем минимален размер от 3 000 000 лв. съгласно чл. 287,
ал. 1 от КЗ.
Предвижда се увеличаване на административните разходи със 7,4% в
сравнение с бюджета за 2010 г., което е мотивирано с въвеждането на нови
информационни системи, администрирани от Информационния център към
Гаранционния фонд, които пораждат необходимост от привличането на съответните
специалисти, притежаващи подходящ опит и квалификация за въвеждането и
поддържането им. Също така се излага и аргумент, че няма допълнително назначени
служители във връзка с дейността на Обезпечителния фонд, който се обслужва от
служителите и ръководството на Гаранционния фонд, в рамките на бюджета за
работна заплата.
За Информационния център са заложени разходи в размер на 4 850 000 лв. при
1 200 000 лв. в бюджета за 2010 г., като 4 530 000 лв. от тях са за изграждането на
високопроизводително и високонадеждно решение.
Във връзка с гореизложеното Проектът на годишен бюджет на Гаранционния
фонд не попада в изброените по-горе хипотези за връщане за преработване. Предвид
това и на основание на чл. 290, ал. 8 от КЗ
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА ПРОЕКТА НА ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА ГАРАНЦИОННИЯ
ФОНД ЗА 2011 Г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14дневен срок, което не спира неговото изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН:
СТОЯН МАВРОДИЕВ

