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СПРАВКА 
 

за отразяване на получените предложения при обществените консултации на законопроект за изменение  и 

допълнение на Закона за кредитните институции   
 

 

Участник в 

обществената 

консултация 

Предложение / Мнение Приема/не приема 

предложението / 

мнението 

Мотиви 

Комисия за финансов 

надзор 

В § 58, т. 1, буква „б“ от законопроекта, с 

която се предлага създаване на т. 13 в чл. 25, 

ал. 1 от Закона за Комисията за финансов 

надзор, пред думата „Съвета“ следва да се 

добави „пред“. 

Приема се по принцип В съответствие с предложението на 

Европейската комисия за техническо 

изменение на Директива (ЕС) 2019/878 с 

цел преодоляване на времевата празнина 

по отношение на надзорната рамка, 

приложима за инвестиционните 

посредници, в ЗИД на ЗКИ са заличени 

измененията и допълненията в ЗКФН. 

Комисия за финансов 

надзор 

По отношение на чл. 229а, ал. 5 от ЗПФИ (§ 

59, т. 1 от законопроекта) и чл. 28в, който се 

създава в Закона за кредитните институции 

(ЗКИ) (§ 8 от законопроекта), следва да се 

отбележи, че с посочените членове се 

транспонират едни и същи изисквания от 

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 май 2019 година 

за изменение на Директива 2013/36/ЕС по 

отношение на освободените субекти, 

финансовите холдинги, финансовите 

холдинги със смесена дейност, 

възнагражденията, надзорните мерки и 

правомощия и мерките за запазване на 

Приема се по принцип В съответствие с предложението на 

Европейската комисия за техническо 

изменение на Директива (ЕС) 2019/878 с 

цел преодоляване на времевата празнина 

по отношение на надзорната рамка, 

приложима за инвестиционните 

посредници, в ЗИД на ЗКИ са предвидени 

само изменения и допълнения на ЗПФИ, 

които няма да доведат до противоречие с 

Директива (ЕС) 2019/2034. В тази връзка, 

предложението за създаване на чл. 229а е 

заличено от проекта на ЗИД на ЗКИ. 
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капитала, поради което разпоредбите в 

ЗПФИ и ЗКИ следва да се синхронизират. 

Комисия за финансов 

надзор 

По § 59, т. 3 от законопроекта, с която се 

създава чл. 229в в ЗПФИ, в основния текст 

на ал. 1 след текста „спрямо който комисията 

е консолидиращ надзорен орган,“ 

предлагаме текстът „ал. 1,“ да отпадне. 

 

Приема се по принцип В съответствие с предложението на 

Европейската комисия за техническо 

изменение на Директива (ЕС) 2019/878 с 

цел преодоляване на времевата празнина 

по отношение на надзорната рамка, 

приложима за инвестиционните 

посредници, в ЗИД на ЗКИ са предвидени 

само изменения и допълнения на ЗПФИ, 

които няма да доведат до противоречие с 

Директива (ЕС) 2019/2034. В тази връзка, 

предложението за създаване на чл. 229а е 

заличено от проекта на ЗИД на ЗКИ. 

Комисия за финансов 

надзор 

По § 59, т. 12 от законопроекта, с която се 

създава чл. 251а – чл. 251в в ЗПФИ, 

предлагаме в чл. 251а, ал. 3 думите 

„одобрение в съответствие с чл. 229б“ да се 

заменят с „одобрение по чл. 229а“, с оглед 

прецизност и единство на изказа. 

  

Приема се по принцип В съответствие с предложението на 

Европейската комисия за техническо 

изменение на Директива (ЕС) 2019/878 с 

цел преодоляване на времевата празнина 

по отношение на надзорната рамка, 

приложима за инвестиционните 

посредници, в ЗИД на ЗКИ са предвидени 

само изменения и допълнения на ЗПФИ, 

които няма да доведат до противоречие с 

Директива (ЕС) 2019/2034. В тази връзка, 

предложението за създаване на чл. 251а – 

чл. 251в в ЗПФИ е заличено от проекта на 

ЗИД на ЗКИ. 

Комисия за финансов 

надзор 

По § 59, т. 17, буква „б“ от законопроекта, с 

която се създава ал. 5 в чл. 279 от ЗПФИ, 

предлагаме думите „ал. 18“ да се заменят с 

„ал. 17“, поради обстоятелството, че в ал. 17 

на чл. 276 от ЗПФИ се разглежда материята 

Приема се по принцип В съответствие с предложението на 

Европейската комисия за техническо 

изменение на Директива (ЕС) 2019/878 с 

цел преодоляване на времевата празнина 

по отношение на надзорната рамка, 
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относно финансовите холдинги и 

финансовите холдинги със смесена дейност 

във връзка с принудителните 

административни мерки. 

 

приложима за инвестиционните 

посредници, в ЗИД на ЗКИ са предвидени 

само изменения и допълнения на ЗПФИ, 

които няма да доведат до противоречие с 

Директива (ЕС) 2019/2034. В тази връзка, 

предложението за създаване на ал. 5 в чл. 

279 от ЗПФИ е заличено от проекта на 

ЗИД на ЗКИ. 

Комисия за финансов 

надзор 

Предлагаме в § 57 от законопроекта да се 

създаде т. 18 със следното съдържание: 

„18. В § 2, ал. 1 от допълнителните 

разпоредби се създава т. 6: 

„6. Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 май 2019 година 

за изменение на Директива 2013/36/ЕС по 

отношение на освободените субекти, 

финансовите холдинги, финансовите 

холдинги със смесена дейност, 

възнагражденията, надзорните мерки и 

правомощия и мерките за запазване на 

капитала (ОВ L 150/253 от 7 юни 2019).“ 

Не се приема В съответствие с предложението на 

Европейската комисия за техническо 

изменение на Директива (ЕС) 2019/878 с 

цел преодоляване на времевата празнина 

по отношение на надзорната рамка, 

приложима за инвестиционните 

посредници, в ЗИД на ЗКИ са предвидени 

само изменения и допълнения на ЗПФИ, 

които няма да доведат до противоречие с 

Директива (ЕС) 2019/2034. Промените в 

ЗПФИ, които произтичат от Директива 

(ЕС) 2019/878 ще бъдат предложени 

едновременно с въвеждане на Директива 

(ЕС) 2019/2034 в националното 

законодателство. 

 


