
Проект! 

 

МОТИВИ 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за пазарите на финансови инструменти  

 

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите 

на финансови инструменти (ЗИД на ЗПФИ) се предвиждат промени в националното 

законодателство, които произтичат от следните актове на Европейския съюз: 

 Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 

година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за 

изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 

2014/59/EС и 2014/65/ЕС (Директива (ЕС) 2019/2034); 

 Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 

година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и 

(ЕС) № 806/2014 (Регламент (ЕС) 2019/2033); 

 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 (Директива (ЕС) 2019/878); 

 Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 

2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и 

упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност 

(Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови 

инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на 

финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма 

(Директива (ЕС) 2019/2177).  

 

 I. Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/2034 и на мерки по 

прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 
 

Целта на Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033 е да се създаде 

пропорционален и хармонизиран пруденциален регулаторен режим за инвестиционните 

посредници от Европейския съюз, които не са със системно значение. Този режим е по-

опростен, пропорционален и чувствителен към рисковете, които поражда дейността на 

инвестиционния посредник, в сравнение с действащия режим, въведен чрез Директивата 

за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС) и Регламента за капиталовите 

изисквания (Регламент (ЕС) 575/2013). Новите изисквания са съобразени с естеството, 

мащаба, сложността и рисковете, свързани с дейностите, които извършват 

инвестиционните посредници, като ключовите аспекти са в следните насоки: 

- Инвестиционните посредници се категоризират в три категории според вида и 

обема на осъществяваната от тях дейност, при отчитане на новите рискови 

параметри – (i) системно важни (клас 1 и клас 1 минус), (ii) малки и 

невзаимосвързани инвестиционни посредници (клас 3), и (iii) такива, които не 

попадат в другите две категории (клас 2); 

- (i) „системно важни инвестиционни посредници“: 

o Клас 1 - Регламент (ЕС) 2019/2033 променя определението за кредитна 

институция, така че да обхваща и дружества, чиято стопанска дейност 



включва сделки за собствена сметка или поемане на емисия на финансови 

инструменти или предлагане за първоначална продажба на финансови 

инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение, и 

общата стойност на активите им възлиза на 30 милиарда евро или повече. 

За тези дружества ще се прилага режима на кредитните институции - 

Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) 575/2013 и ще трябва да получат 

лиценз като кредитни институции; 

o Клас 1 минус са инвестиционни посредници, чиято стопанска дейност 

включва някоя от гореизброените дейности и общата стойност на активите 

им е 15 милиарда евро или повече, но не-повече от 30 милиарда евро. За 

тях ще се прилага част от режима за кредитните институции, но няма да се 

изисква да получат лиценз като кредитна институция; 

o С директивата се дава право на преценка на компетентния орган да изиска 

прилагане на Регламент (ЕС) 575/2013 от инвестиционен посредник, който 

извършва някоя от гореизброените дейности и общата стойност на 

активите му е над 5 милиарда евро, при определени условия, които биха го 

определили като системно важен; 

- (ii) Клас 2 са инвестиционни посредници, които ще бъдат класифицирани като 

такива в зависимост от размера на техните активи и приходи, дейностите им и 

рисковете, свързани с тези дейности (определени от редица фактори, наречени 

„К-фактори“). Посредниците от клас 2 ще бъдат изцяло обект на новия 

пруденциален режим на Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033, и 

няма да прилагат Регламент (ЕС) 575/2013 относно капиталовите изисквания;  

- (iii) Клас 3 са инвестиционни посредници, коитоще бъдат класифицирани като 

такива в зависимост от размера на техните активи и приходи, дейностите им и 

рисковете, свързани с тези дейности  и  които ще бъдат обект на облекчени 

изисквания, съгласно новия пруденциален режим. 

 

Понастоящем всички инвестиционни посредници със седалище в Република 

България, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, се очаква да  бъдат 

класифицирани в клас 2, с изключение на едно дружество, което ще бъде 

класифицирано в клас 3.  

 

1.1. Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) 

 

С предлаганите изменения и допълнения в ЗПФИ се определят правомощията на 

Комисията за финансов надзор (КФН) и заместник-председателя, ръководещ управление 

„Надзор на инвестиционната дейност”, във връзка с изискванията, предвидени в 

Директива (ЕС) 2019/2034 и прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033. Правомощията за 

надзорен преглед и оценка са важно регулаторно средство, което позволява на 

компетентните органи да оценяват качествени елементи като вътрешното управление и 

контрол, както и процесите и процедурите за управление на риска, а при необходимост 

– да поставят допълнителни изисквания по отношение на собствения капитал и 

ликвидността на инвестиционните посредници. 

Като правило, спрямо инвестиционните посредници ще се прилага новата 

пруденциална рамка, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2033 и Директива (ЕС) 2019/2034 (за 

посредниците от клас 2 и 3), като със законопроекта се предлагат разпоредби, в които се 

посочват и изключенията от това правило и приложимостта спрямо инвестиционните 

посредници на изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС.  



В ЗПФИ се въвеждат промени, свързани с изисквания начален капитал, който 

зависи от услугите и дейностите (съобразно техния размер, естество и сложност), за 

които инвестиционният посредник има издаден лиценз. Инвестиционните посредници 

по чл. 10, ал. 2 и 3 oт ЗПФИ ще трябва да разполагат с по-голям начален капитал.  

Предвижда се капиталовите изисквания на инвестиционните посредници да бъдат 

изчислявани на база на новите рискови параметри, т. нар. К-фактори, като се запазват 

изискванията за поддържане на постоянен минимален капитал, както и изискването 

основано на постоянните общи разходи. Целта е да бъдат защитени интересите на 

клиентите на инвестиционния посредник и да се осигури нормално функциониране на 

пазарите. 

Новият режим въвежда нормативен инструментариум, който да осигури 

осъществяването на ефективен пруденциален надзор съгласно изискванията на 

европейското законодателство. Въвежда се задължение за КФН да прави редовен 

преглед, най-малко веднъж на три години, за спазването от страна на инвестиционните 

посредници на изискванията при използването на вътрешни модели, посочени в чл. 22 

от Регламент (ЕС) 2019/2033, както и да извършва преглед на правилата, стратегиите, 

процесите и механизмите, прилагани от инвестиционните посредници за спазване на 

изискванията на закона и на Регламент (ЕС) 2019/2033, с оглед на осигуряването на добро 

управление и покритие на рисковете, на които са изложени инвестиционните 

посредници. 

Със законопроекта се променят изискванията във връзка с надзора на 

консолидирана основа, като КФН няма да осъществява такъв, когато инвестиционният 

посредник е част от банкова група. Опростяват се изискванията за оценка на 

адекватността на мерките и процедурите с цел намаляване на административната тежест 

за инвестиционните посредници. 

Предложените промени в ЗПФИ засягат и надзора на консолидирана основа на 

група инвестиционни посредници и надзора за спазването на капиталовия тест за 

групата. Промените са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/2034, 

съгласно които, когато група инвестиционни посредници има инвестиционен посредник 

майка от ЕС, надзорът на консолидирана основа и надзорът за спазването на капиталовия 

тест за групата се упражняват от компетентния орган на този инвестиционен посредник 

майка от Европейския съюз. За тази цел надзорният орган на групата, може по 

целесъобразност да създава колегии от надзорни органи за улесняване на изпълнението 

на задачите и за осигуряване на координация и сътрудничество със съответните надзорни 

органи на трети държави. 

Уточняват се и условията, при които КФН може да предоставя информация и на 

чуждестранен орган от трета държава, осъществяващ надзор над участниците на 

капиталовия пазар, както и начина по който ще бъде предоставена изисканата 

информация.  

Предложено е прецизиране на изискванията в ЗПФИ, свързани с 

възнагражденията и политиките за възнагражденията на инвестиционните посредници, 

като е необходимо допълване и на подзаконовата нормативна уредба.  

Следва да се посочи, че за малките и невзаимосвързани инвестиционни 

посредници от клас 3 някои от изискванията не се прилагат, следвайки принципа на 

пропорционалността, застъпен в новия пруденциален режим.  

За пълното въвеждане на новия пруденциален режим следва да бъдат предприети 

и изменения в Наредба № 50 на Комисията за финансов надзор от 2015 г. за капиталовата 

адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на 

надзор за спазването им. 

 



1.2. Промени в други закони 

 

В Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с осъществяването 

на пруденциален надзор върху инвестиционните посредници се предлага допълване на 

правомощията на КФН и заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на 

инвестиционната дейност“ в качеството им на компетентни органи по Регламент (ЕС) 

2019/2033. КФН, по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление 

„Надзор на инвестиционната дейност“, ще може да предприема мерки във връзка с 

прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033.  

Предвижда се сътрудничество между КФН и компетентните органи на отделните 

държави членки, също и сключване на договорености за сътрудничество с надзорните 

органи на трети държави, във връзка с изпълнението на задълженията си съгласно 

Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033 за незабавен обмен на 

информация за инвестиционните посредници. 

Предлага се КФН да може да прилага в надзорната си практика и препоръки на 

Европейския съвет за системен риск. По този начин ще бъде осигурена достатъчна 

регулаторна сигурност на поднадзорните лица по отношение на системния риск.   

В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 

инвестиционни посредници се предлагат изменения и допълнения относно 

съотношението на обща капиталова адекватност и относно общата рискова експозиция 

на инвестиционните посредници, свързани с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2033. 

В Кодекса на труда се предлагат допълнения, с които се цели да се създадат 

условия за защита на лицата при подаването на сигнали за възможни или извършени 

нарушения на Регламент (ЕС) 2019/2033, включително закрила на служителите, които са 

докладвали за такива, извършени в рамките на инвестиционния посредник, в който 

работят.   

 

 II. Промени, във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 

  

2.1. Промени в ЗПФИ 
 

Във връзка с чл. 1, параграф 2 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 и правото на 

преценка на компетентните органи, за някои инвестиционни посредници ще се прилага 

пруденциалната рамка, съобразно Регламент (ЕС) 575/2013 и съответните изисквания на 

Директива 2013/36/ЕС. С оглед на това, се предлагат промени в ЗПФИ, свързани с 

капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и 

регламентиране на случаите, в които КФН може да налага допълнително капиталово 

изискване и да отправя препоръка за допълнителен собствен капитал, които са с цел 

отразяване на надзорните мерки и правомощия, произтичащи от направените с 

Директива (ЕС) 2019/878 изменения в Директива (ЕС) 2013/36. 

Една от предложените промени, произтичащи от Директива (ЕС) 2019/878, е 

въвеждането на специфична процедура за одобряване и преки надзорни правомощия по 

отношение на определени финансови холдинги и финансови холдинги със смесена 

дейност, за да се гарантира, че тези холдинги могат да носят пряка отговорност за 

осигуряване на спазването на консолидираните пруденциални изисквания, без да бъдат 

подлагани на допълнителни пруденциални изисквания на индивидуална основа. 

 По-конкретно се предлагат процедура и условия за издаване на одобрение на 

финансов холдинг майка в държава членка, финансов холдинг майка със смесена дейност 

в държава членка, финансов холдинг майка от Европейския съюз и финансов холдинг 

майка със смесена дейност от Европейския съюз, спрямо които КФН е консолидиращ 



надзорен орган по чл. 230 от ЗПФИ, като се предвиждат и обстоятелствата, при които 

има възможност за освобождаване от получаване на одобрение. Въведени са и 

разпоредби с оглед необходимостта от постигане на съвместно решение с другите 

компетентни органи, в случаите, когато КФН е консолидиращ надзорен орган, както и в 

случаите когато не е консолидиращ надзорен орган, но в надзора на консолидирана 

основа попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, който е 

дъщерно дружество на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност. 

 

2.2. Промени в Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) 

 

Във връзка с предложените промени в ЗПФИ, в ЗКФН се предлага такса за 

одобрение  на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност по 

чл. 229а, ал. 1 и 2 ЗПФИ, както и такса за осъществяване на общ финансов надзор на 

инвестиционните посредници майки от Съюза, инвестиционните холдинги майки от 

Съюза или смесените финансови холдинги майки от Съюза. Поради тази причина, в 

услугите, свързани с  издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и 

други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) 575/2013 се добавя и Регламент (ЕС) 

2019/2033. 

За определяне размера на предложените със законопроекта такси, посочени в 

приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, е използван подход, в съответствие с 

изискванията на чл. 4, ал. 1 от Методиката за определяне на разходоориентиран размер 

на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Разходите са 

калкулирани на база разходите, извършени от КФН през предходната година, на услуги 

от сходен тип, като при калкулиране на дадената услуга не са включени разходи за 

отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация. 

Предлага се КФН и Държавната агенция „Национална сигурност“ да си 

сътрудничат в рамките на своята компетентност и да си предоставят информация, която 

е необходима за изпълнението на правомощията им по ЗПФИ, Регламент (ЕС) 575/2013, 

Регламент (ЕС) 2019/2033, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за 

мерките срещу финансирането на тероризма, при условие че това не възпрепятства 

текуща проверка, разследване или производство съгласно приложимото 

законодателство. 

 

 III. Промени, във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2019/2177 

 

3.1. Промени в ЗПФИ 

 

Предвид трансграничното измерение на обработката на данните и ползите от 

обединяването на надзорни компетенции, свързани с данните, включително възможните 

икономии от мащаба, европейският законодател въвежда изменения в Директива (ЕС) 

2019/2177 и Регламент (ЕС) 2019/2175 на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение наред с друго и на Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови 

инструменти. Съгласно измененията, функциите по лицензиране на доставчиците на 

услуги за докладване на данни (ДУДД) и надзора върху тях, както и правомощията по 

събирането на данни и се прехвърлят от  националните компетентни органи към 

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) като съответните разпоредби се 

заличават от Директива 2014/65/ЕС и се уреждат в Регламент (ЕС) № 600/2014. 

Същевременно, националните компетентни органи ще запазят надзора върху одобрени 

механизми за докладване (ОМД) и одобрени механизми за публикуване (ОМП), които 



биха могли да се  възползват от дерогацията предвидена в Регламент (ЕС) № 600/2014 

поради тяхното ограничено значение за вътрешния пазар на ЕС. Доставчиците на 

консолидирани данни преминават изцяло под надзор на ЕОЦКП. Критериите съгласно, 

които ОМД и ОМП ще попадат в това изключение, ще бъдат разписани в делегиран акт 

на Европейската комисия през тази година с оглед на влизането в сила на изискванията 

на Регламент (ЕС) № 600/2014 от 01.01.2022г .  

Чрез измененията в ЗПФИ КФН е определена като компетентен орган само по 

отношение на тези ОМД или ОМП, които се ползват от дерогация по силата на Регламент 

(ЕС) № 600/2014. Предвижда се, лицензирането и надзора на тези ОМД и ОМП да се 

извършва съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014, ЗПФИ и актовете по прилагането им. 

КФН ще извършва уведомяванията до ЕОЦКП и съответните компетентни органи, 

предвидени в Регламент (ЕС) № 600/2014.  

За предаването на точни данни за търговия и изчерпателна информация за 

сключените сделки се предвижда инвестиционен посредник или пазарен оператор, който 

организира място на търговия, да може да предоставя услуги за докладване на данни като 

ОМП или ОМД, само ако тези услуги са включени в издадения му лиценз. В случаите, 

когато инвестиционен посредник или пазарен оператор, който организира място на 

търговия, иска да извършва услуги за докладване на данни, които не са включени в 

неговия лиценз, той трябва да подаде заявление до КФН за разширяване обхвата на 

лиценза, към което прилага данни и документи, определени с Регламент (ЕС) № 

600/2014, актовете по прилагането му и с наредба. КФН разглежда заявлението при 

условията и по реда на Регламент (ЕС) № 600/2014 и актовете по прилагането му.  

Принудителните административни мерки и административнонаказателната 

отговорност по ЗПФИ се актуализират във връзка с предвидените изменения, както и за 

съобразяване с измененията на Директива 2014/65/ЕС.  

 

3.2. Промени в Кодекса за застраховането (КЗ)  
 

Със законопроекта се предлага изменение и в КЗ, което цели съобразяване на 

кодекса с промените в Директива 2009/138/ЕО, извършени с чл. 2 на Директива (ЕС) 

2019/2177, с изключение на т. 1 от същия член, която вече е транспонирана в 

националното законодателство.  

Предлага се в глава четвърта на КЗ да се създаде „Раздел IV Уведомяване и 

платформи за сътрудничество“. Промените са необходими във връзка с укрепването на 

обмена на информация и сътрудничество между надзорните органи и Европейския орган 

за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) в случай на 

значителна трансгранична застрахователна дейност или кризисна ситуация. Предвижда 

се възможност в случай на основателни опасения за неблагоприятни последици за 

ползвателите на застрахователни услуги, КФН да може да отправи искане до ЕОЗППО 

да създаде и да координира платформа за сътрудничество за укрепване на обмена на 

информация и за засилено сътрудничество между съответните надзорни органи, когато 

застраховател или презастраховател извършва или възнамерява да извършва дейности 

при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, и 

когато са налице някои изрично посочени специфични условия. 

Със законопроекта се въвежда изискване към КФН да информира ЕОЗППО в 

съответствие с чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 относно заявленията 

от застраховател, съответно презастраховател, за използване или промяна на вътрешен 

модел. Регламентира се възможността да бъде поискана техническа помощ от ЕОЗППО 

при разглеждане на тези заявления. Въвежда се и изискване, когато КФН е орган за 

надзор на група и получи искане за одобрение на вътрешен модел, да информира 



надзорните органи, които участват в надзорния колегиум, и ЕОЗППО и незабавно да 

изпраща искането заедно с всички приложени документи. 

 

3.3. Промени в ЗКФН 

 

Във връзка с предложените изменения по отношение на ОМД и ОМП, които се 

ползват от дерогация по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014 се предвижда, че КФН ще 

води публични регистри за тези ОМД и ОМП. Предлага се и актуализиране на 

наименованието на таксите по ЗКФН за лицензиране на ДУДД.  

Във връзка с предложените изменения в КЗ, с изменението в ЗКФН се предвижда 

правомощие на КФН да взема решения за обмен на информация и да участва в 

платформи за сътрудничество за укрепване на обмена на информация и за засилено 

сътрудничество между съответните надзорни органи. 

 

 IV. Други изменения със ЗИД на ЗПФИ 

 

Със законопроекта, освен посочените по-горе изменения и допълнения в ЗКФН, 

които произтичат от съответните европейски актове, се предлагат и други промени в 

същия закон.  

След извършен задълбочен анализ на вида и сложността на административните 

производства по извършваните дейности и услуги от КФН и свързаните с тях такси, както 

и с оглед ефективното им диференциране,  се предвиждат промени на някои такси, 

посочени в приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН. Предложените промени са в 

съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Методиката за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

и разходването им. Предвижданите промени са предимно в производства, свързани с 

издаването на одобрения и разрешения на управляващите дружества и лицата, 

управляващи алтернативни инвестиционни фондове. 

Във връзка с това, по отношение на изчисляването и събирането на лихви се 

предлага прецизиране на т. Х на Раздел IV от приложението към закона.  

Със законопроекта се отстраняват и констатирани слабости и пропуски при 

прилагането на ЗПФИ. 

След извършен анализ на разпоредбите на Закона за административните 

нарушения (ЗАНН), с §78 от законопроекта се предлага заличаване на референцията в 

чл. 34, ал. 1 от ЗАНН към Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба, с оглед на факта, че 

административно-наказателните разпоредби, свързани с мерки по прилагането на 

посочения регламент са предвидени в глава четвърта от Закона за прилагане на мерките 

срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. 

 

 V. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба 

  

Предлаганите промени, произтичащи от въвеждане на разпоредбите на Директива 

(ЕС) 2019/2034 и прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 могат да доведат до 

повишаване на административната тежест и разходи за инвестиционните посредници и 

КФН, свързани с първоначалните разходи за привеждане в съответствие с новите 

пруденциални изисквания. От друга страна, поради въвеждането на режим, който е по-

опростен, пропорционален и чувствителен към рисковете, които пораждат 



инвестиционните посредници с дейността си, се очаква той да доведе до намаляване на 

текущите разходи на посредниците за спазване на регулаторните изисквания. 
В същото време, за някои финансови холдинги и финансови холдинги със смесена 

дейност, които са предприятие майка на група, в състава на която има инвестиционен 

посредник, ще се повиши  административната тежест, поради въвеждането на изискване 

за издаване на одобрение, в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/878. 

Увеличаването на административната тежест е оправдано, поради очаквания 

положителния  ефект върху финансовата стабилност на отделните институции и на 

системата като цяло.  

Предложените промени със ЗИД на ЗПФИ няма да имат пряко отражение върху 

държавния бюджет на Република България. 

 

 VI. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба 

Транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 

(ЕС) 2019/2034 ще създаде условия за ефективна и пропорционална пруденциална рамка, 

както и за установяване на единни разпоредби за хармонизиран пруденциален надзор 

върху инвестиционните посредници. Предвидените в ЗПФИ изменения ще осигурят нов 

пруденциален режим за инвестиционните посредници, които не са системно значими 

поради своя размер и взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти. По 

отношение на системно значимите инвестиционни посредници ще продължи да се 

прилага съществуващата пруденциална уредба. Ще се улесни и ефективния надзор от 

компетентните органи по отношение на действителните рискове, породени и поети от 

инвестиционните посредници, за да се засили правилното и ефективно функциониране 

на финансовите пазари, като се избягват прекомерни или излишни надзорни изисквания. 

   

Със законопроекта се въвеждат изисквания на правото на Европейския съюз, 

поради което към него са приложени справки за съответствието му. 


