Становище на КФН относно проверка на Агенцията за държавна финансова
инспекция (АДФИ)
Във връзка с инициираната финансова инспекция от страна на МФ и АДФИ, Комисията
за финансов надзор би желала да заяви, че КФН е прозрачна и отговорна институция,
изпълняваща своите функции в подкрепа и за развитието на небанковата финансова
система, с ясен ангажимент към финансовата стабилност на Република България,
спазваща неотменно буквата на закона. Ето защо КФН няма да препятства
извършването на каквито и да са проверки, включително и тази, инциирана от
Министерство на финансите и АДФИ.
КФН не желае да създава напрежение и противопоставяне между институциите и
затова ще предостави на АДФИ възможността да осъществи пълноценно започнатата
инспекция. Това решение обаче по никакъв начин не променя вече изразеното на 22
март 2012 година официално становище на КФН по незаконността на инциираната
проверка.
КФН поддържа изразената на 22 март 2012 г. официална позиция относно назначената
финансова инспекция, защитавайки принципа, че законите на Република България,
както и регламентите, и директивите на ЕС трябва да бъдат уважавани и спазвани.
КФН продължава да счита заповедта за извършване на финансова инспекция за
незаконосъобразна, поради противоречието й с редица норми на националното
законодателство и нормите на правото на Европейския съюз. Заповедта представлява
нарушение на заложения в Конституцията на Република България принцип за
разделение на властите. Заповедта застрашава както независимостта на КФН, заложена
изрично в Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), така и независимия
регулаторен статут на Комисията, произтичащ от нормативните актове на Европейския
съюз. Една от целите на цитираната Заповед е изземване на функции от компетентните
органи, контролиращи дейността на КФН, а именно – Народното събрание и Сметна
палата. Не на последно място, обхватът на финансовата инспекция вече е бил предмет
на няколко независими проверки и одити, извършени от страна на Сметната палата в
последните месеци.
КФН изразява опасенията си, че подобни действия могат да доведат до наказателна
процедура срещу Република България от страна на Европейската комисия.
КФН би искала да разсее породилите се спекулации в някои медии, че проверката от
страна на АДФИ не е започнала досега, поради недопускане на инспекторите от
Агенцията в сградата на Комисията. В периода от 20 март до 18 април в КФН не е
постъпвала оригинална заповед за проверка от страна на АДФИ, каквато би трябвало да
е практиката в подобни случаи.
КФН би искала да отбележи, че никога, през цялото си съществуване институцията не е
била обект на проверка от страна на МФ и АДФИ, а само от законоустановените органи
в лицето на Сметна палата и Народно събрание. Настоящата инспекция представлява

нарушение на законите на Република България и съществуващите правила и директиви
на ЕС. Въпреки това КФН заявява, че ще подходи открито и отговорно, и ще съдейства
в максимална степен на проверяващите.
Като националноотговорна институция, пряко ангажирана с финансовата стабилност на
страната, заедно с БНБ и Министерство на финансите, КФН ще продължава да отстоява
ясно и високо своите публични и обществени позиции в кръга на своята компетентност,
както и чрез регламентираната в законите на Република България и директивите на ЕС
своя независимост.
В продължение на няколко месеца КФН отстоява своята позиция по проблемите
свързани с управлението на Сребърния фонд и дълга на страната, които са от
изключително значение за стабилността на българските финанси и икономика, в период
на безпрецедентна по мащабите си за Европа икономическа и финансова криза.
Правотата на позициите, които КФН защитава в продължаващата и сега дискусия, бяха
потвърдени от официалните становища на БНБ и Европейската централна банка.
Позицията на КФН по предложения от МФ проект за промяна на Закона за Държавния
фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, остава
непроменена и КФН ще продължи твърдо да я отстоява.
Според КФН предложеният от МФ проект ще доведе до подмяна на основната цел и
предназначение на Сребърния фонд, няма да допринесе за решаване на проблемите с
обслужването на външния дълг на страната, ще доведе до деформации на капиталовия
пазар, ще намали доверието на чуждите инвеститори, ще създаде предпоставки и
съмнения за конфликт на интереси по отношение на Министерството на финансите и
може да се тълкува като нарушение на Конституцията на ЕС. Приемането му във вида
предложен от МФ ще предизвика наказателни процедури и финансови санкции от
страна на ЕК и репутационни рискове за Република България.
КФН използва възможността да се присъедини към позицията на БНБ и да призове
вносителя да оттегли проекта за изменение на Закона за Държавния фонд за
гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система. Промените би следвало
да бъдат подложени на задълбочена дискусия между Министерство на финансите, БНБ
и КФН – институциите, носещи отговорността за макроикономическата и финансовата
стабилност и за регулирането и надзора над финансовите институции и пазари в
страната. Подобна дискусия в рамките на Консултативен съвет за финансова
стабилност досега не е била инициирана от МФ и не е била проведена.

