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Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

 

Институция:  

Министерство на финансите  

Нормативен акт:  

Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за пазарите на финансови 

инструменти 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода:  

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. Дата: 27.11.2020 г. 

Контакт за въпроси:  

Надя Даскалова, Христина Пендичева, 

Елка Шонгова  

Телефон: 

02/98592469, 02/98592433, 02/98592475 

1. Дефиниране на проблема:  

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна 

Проблем 1: 

В Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) следва да се въведат 

изискванията на 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).  

С Директива (ЕС) 2019/2034 и 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) се създава 

нова рамка за пруденциален надзор на инвестиционните посредници в Европейския 

съюз (ЕС). 

По отношение на пруденциалното третиране и надзор, както за инвестиционните 

посредници, така и за кредитните институции в момента се прилагат Директива 

2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа 

до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния 

надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на 

Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО  (Директива 

2013/36/ЕС) и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и 

инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012  

(Регламент (ЕС) № 575/2013). Същевременно, разпоредбите относно лицензирането 

им и другите организационни изисквания и изисквания за етичност на 

инвестиционните посредници се съдържат в Директива 2014/65/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови 

инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС 

(Директива 2014/65/ЕС).  

Действащите пруденциални режими се основават до голяма степен на последователни 

възприемания на международните регулаторни стандарти, определени от Базелския 

комитет по банков надзор за големите банкови групи, и само отчасти са насочени към 
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специфичните рискове, присъщи на разнообразните дейности на инвестиционните 

посредници. Това наложи тези рискове да бъдат допълнително обхванати чрез 

подходящи и пропорционални пруденциални правила на ниво ЕС. 

На европейско ниво са установени следните проблеми, свързани с осъществявания 

пруденциален надзор на инвестиционните посредници: 

 Сложност и непропорционален характер; 

 Липса на чувствителност към риска;  

 Различия в прилагането в държавите членки. 

Рисковете, пред които са изправени инвестиционните посредници, се различават 

значително от рисковете, пред които са изправени кредитните институции, което 

налага различен подход в пруденциалната уредба на тези институции. Поради тази 

причина е необходим специфичен режим за пруденциален надзор върху 

инвестиционните посредници, които поради своя размер и взаимосвързаност с други 

финансови и икономически субекти нямат системно значение.  

С Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033 се установяват изискванията 

за всички инвестиционни посредници, които не са със системно значение, по 

отношение на собствените  средства, минималните   капиталови   равнища,   риска   от   

концентрация, ликвидността, предоставянето на информация и публичните 

оповестявания.  

Основните промени, които предвиждат Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 

2019/2033 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 – системно важни, малки и невзаимосвързани инвестиционни 

посредници, и такива, които не попадат в другите две категории; 

 с регламента се променя определението за кредитни институции, така че да 

обхване дружествата, 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, когато общата стойност на активите на 

дружеството възлиза на 30 милиарда евро или повече. С директивата се 

определя процедурата за искане на лиценз като кредитна институция от тези 

системно важни инвестиционни посредници;  

 с цел отделяне на системно важния инвестиционен посредник, без да е 

необходимо подаване на искане за лицензиране като кредитна институция с 

регламента се въвежда изискването инвестиционен посредник, който извършва 

някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от 

Директива 2014/65/ЕС да прилага изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013, 

в случай, че инвестиционният посредник не извършва сделки със стоки и квоти 

за емисии, нито е предприятие за колективно инвестиране или застрахователно 

предприятие и общата стойност на консолидираните активи на 

инвестиционния посредник е равна или надвишава 15 милиарда евро, както и 

когато общата стойност на консолидираните активи на инвестиционния 

посредник е по-малко от 15 милиарда евро и инвестиционният посредник е 

част от група, в която общата стойност на консолидираните активи на всички 

предприятия от групата надвишава 15 милиарда евро; 

 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 дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 

от Директива 2014/65/ЕС и общата стойност на консолидираните активи на 

инвестиционния посредник е равна или надхвърля 5 милиарда евро, както и са 
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изпълнени определени условия, които биха го определили като системно 

важен; 

 урежда се изискването инвестиционни посредници, които са част от банкова 

група да продължат да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013 и 

Директива 2013/36/ЕС, които се отнасят за банковите групи; 

 запазва се изискуемият за даден инвестиционен посредник размер на начален 

капитал да се обвързва с услугите и дейностите, за предоставянето и 

осъществяването, на които инвестиционният посредник има лиценз по 

Директива 2014/65/ЕС, като се преразглеждат и се хармонизират нивата на 

начален капитал; 

 капиталовите изисквания на инвестиционните посредници ще се изчисляват на 

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

изискванията за поддържане на постоянен минимален капитал и изискването 

основано на постоянните общи разходи; 

 променя се надзора на институциите на консолидирана основа, като се прави 

ясно разграничение спрямо осъществяването на надзор на консолидирана 

основа, когато инвестиционният посредник е част от банкова група; 

 опростявят се изискванията за оценка на адекватността на мерките и 

процедурите; 

 прецизират се правилата за възнагражденията на инвестиционните 

посредници, за да съответстват на профила на риска на инвестиционните 

посредници и да се насърчава лоялната конкуренция. Тези правила се 

подчиняват на ясни принципи при корпоративното управление и 

възнагражденията, чиито механизми отразяват разликите между кредитните 

институции и инвестиционните посредници. Малките и невзаимосвързани 

инвестиционни посредници се освобождават от тези изисквания, следвайки 

принципа на пропорционалността, застъпен в новия пруденциален режим. 

Освен това изискванията към корпоративното управление са обстойно 

обхванати от разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС; 

 променят се изискванията по отношение на инвестиционни посредници от 

трети държави. 

Съгласно чл. 67, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/2034 държавите членки на ЕС 

следва да извършат промените, необходими за въвеждане на директивата в 

националните законодателства, в срок до 26 юни 2021 г.  

Регламент (ЕС) 2019/2033 и разпоредбите, въвеждащи изискванията на Директива 

(ЕС) 2019/2034, следва да се прилагат от 26 юни 2021г., с изключение на изискванията 

към стъпките за котиране, които вече са въведени в националното законодателество. 

 

Проблем 2: 

Също така, в ЗПФИ следва да се въведат приложимите разпоредби за 

инвестиционните посредници 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 капитала (Директива (ЕС) 2019/878), в следните основни насоки: 

 разширяване обхвата на лицата, пред които КФН може да разкрива 

професионална тайна; 

 въвежда се одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена 

дейност, в случаите когато КФН следва да се определи като консолидиращ 

надзорен орган; 

 въвеждат се правила за вземане на съвместни решения с други компетентни 
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органи във връзка с одобрението на финансов холдинг и финансов холдинг със 

смесена дейност, в случаите когато КФН следва да се определи като 

консолидиращ надзорен орган;  

 въвежда се фигурата на междинно предприятие - майка от ЕС; 

 усъвършенства се регулацията от гледна точка на въвеждане на яснота, при 

кои случаи КФН следва да се определи като консолидиращ надзорен орган; 

 усъвършенства се регулацията от гледна точка на сътрудничеството на 

компетентните органи с Държавна агенция „Национална сигурност”; 

 усъвършенства се регулацията относно процеса по съдействие на компетентни 

органи от други държави членки при осъществяване на консолидиран надзор. 

 

Проблем 3: 

В ЗПФИ също така следва да се въведат разпоредбите на 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).  

С  посочената директива на първо място се правят изменения в Директива 2014/65/ЕС, 

свързани с надзора на доставчиците на услуги за докладване на данни (ДУДД). 

Също така, се правят изменения и в Директива 2009/138/ЕО по отношение на 

изискванията в кои случаи преди издаването на лиценз на местен 

застраховател/презастраховател, Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява 

Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 

(ЕОЗППО) и съответните държави членки; изисквания във връзка с отправяне на 

искане до ЕОЗППО за създаване на платформи за сътрудничество; задължение КФН 

да информира ЕОЗППО относно заявленията за използване или промяна на вътрешен 

модел, както и необходимостта от укрепване на обмена на информация и 

сътрудничеството между надзорните органи и ЕОЗППО. 

 

1.2.  

Проблем 1: 

Действащата правна рамка в Република България по отношение на пруденциалните 

изисквания към инвестиционните посредници е  установена  със  ЗПФИ, който 

въвежда разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС. Въпреки, че Директива (ЕС) 

2019/2034 пренася голяма част от разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС, 

законодателството не съдържа всички предвидени в Директива (ЕС) 2019/2034 мерки, 

касаещи дейността на инвестиционните посредници, и не осигурява прилагането на 

Регламент (ЕС) 2019/2033, което следва да бъде променено с цел осигуряване на 

еднаквото прилагане на пруденциалните изисквания, сближаването на надзорните 

практики и осигуряване на ефективен надзор на инвестиционните посредници.  

Въвеждането на Директива (ЕС) 2019/2034 и осигуряване на прилагането на Регламент 

(ЕС) 2019/2033 изискват предприемане на национални мерки, които да  осигурят 

съответствие на ЗПФИ с нормите на новия акт от Правото на ЕС. С Директива (ЕС) 

2019/2034 се адресират следните идентифицирани слабости и непълноти в 

регулаторната рамка: 

 липса на класификация на инвестиционните посредници; 
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 липса на ясни и хармонизирани правила за определяне на началния капитал на 

инвестиционните посредници; 

 липса на специфичен надзор  на  консолидирана основа; 

 недостатъчно прецизиране на правилата за възнагражденията на 

инвестиционните посредници; 

 липса на по-завишени и ясни правила по отношение на инвестиционни 

посредници от трети държави. 

 

Проблем 2: 

С Директива (ЕС) 2019/878 се адресират следните идентифицирани слабости и 

непълноти в регулаторната рамка,  приложима за инвестиционните посредници: 

 липса на одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена 

дейност, в случаите когато КФН следва да се определи като консолидиращ 

надзорен орган; 

 липса на правила за постигане на съвместни решения с други компетентни 

органи във връзка с одобрението на финансов холдинг и финансов холдинг със 

смесена дейност в случаите когато КФН следва да се определи като 

консолидиращ надзорен орган;  

 липса на фигурата на междинно предприятие - майка от ЕС; 

 недостатъчна яснота при кои случаи КФН следва да се определи като 

консолидиращ надзорен орган. 

 

Проблем 3: 

Действащата в Република България правна рамка по отношение на изискванията за 

лицензиране на ДУДД и надзора върху тях, както и правомощията по събирането на 

данни, е установена със ЗПФИ, а изискванията относно  издаването на лиценз на 

местен застраховател/презастраховател – в КЗ. 

С Директива (ЕС) 2019/2177 се адресират следните идентифицирани слабости и 

непълноти в регулаторната рамка: 

 не е предвидена възможността функциите по лицензиране на ДУДД и надзорът 

върху тях, както и правомощията по събирането на данни, да бъдат 

прехвърлени от националните компетентни органи към ЕОЦКП; 

 не е предвидена възможността за тясно сътрудничество между КФН, ЕОЗППО, 

и надзорните органи на другите държави-членки. 
 

Посочените проблеми е невъзможно да се решат в рамките на съществуващото 

законодателство или чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на 

нови технологични възможности, както и не могат да бъдат ефективно отстранени без 

изменение и допълнение на ЗПФИ, КЗ и Закона за Комисията за финансов надзор. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не е извършвана последваща оценка на въздействието на ЗПФИ съгласно чл. 22 от 

Закона за нормативните актове. 
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2. Цели: 

Проблем 1: 

Предлаганите изменения и допълнения на ЗПФИ имат за цел да въведат в 

националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/2034 и да 

осигурят прилагането на  Регламент (ЕС) 2019/2034, както и изискванията на 

Директива (ЕС) 2019/878, приложими по отношение на  инвестиционните посредници,  

пруденциалния  надзор  върху  тях,  които налагат изменения на законово ниво. Те са 

основно в следните направления: 

 решаване на проблемите на съществуващата пруденциална рамка, като 

същевременно се улесни предприемането и осъществяването на стопанска 

дейност от страна на инвестиционните посредници, когато това е възможно; 

 създаване на пруденциална уредба, която е по-добре приспособена към бизнес 

моделите на инвестиционните посредници;  

 създаване на уредба, която съдържа по-подходящи и по-чувствителни към 

риска изисквания към инвестиционните посредници, насочени по-добре към 

рисковете в различните видове бизнес модели; 

 прилагане на по-рационален нормативен инструментариум, който дава 

възможност за осъществяване на ефективен пруденциален надзор. 

 

Проблем 2:  
Предлаганите изменения и допълнения на ЗПФИ имат за цел да въведат в 

националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/878 в следните 

направления: 

 определяне на консолидиращ надзорник, когато в групата няма кредитна 

институция и инвестиционният  посредник  е  предприятие    майка  или  

инвестиционният посредник/ци, лицензиран/и в България е/са с най-голямо 

балансово число; 

 предоставяне  на  правомощие  на  консолидиращия надзорник  и  

компетентните органи, на които е възложен надзорa на дъщерни предприятия 

на институция майка,  финансов  холдинг  майка  или  финансов  холдинг  

майка  със  смесена дейност за определяне на адекватността на 

консолидираното ниво на собствен капитал на групата институции по 

отношение на финансовото състояние и рисковия профил на тази група, както и 

на изискуемото ниво на собствен капитал към всеки субект от групата 

институции и на консолидирана основа; 

 усъвършенстване на действащата регулация относно разширяване обхвата на 

лицата, пред които КФН може да разкрива професионална тайна, въвеждане на 

одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност и 

процедура за вземане на съвместни решения с компетентните органи, 

въвеждане на фигурата на междинно предприятие майка от ЕС и подобряване 

на сътрудничеството с Държавната агенция „Национална сигурност. В 

допълнение се усъвършенства регулацията относно принудителните 

административни мерки във връзка с одобрението на финансов холдинг и 

финансов холдинг със смесена дейност и възможността за смяна на 

регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов 

отчет на инвестиционен посредник.  

 

Проблем 3: 

Също така е необходимо в националното законодателство да се въведат изискванията 

на Директива (ЕС) 2019/2177, които налагат изменения на законово ниво основно в 
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следните направления: 

 функциите по лицензиране на ДУДД и надзорът върху тях, както и 

правомощията по събирането на данни, следва да бъдат прехвърлени от КФН 

към ЕОЦКП, с изключение на тези одобрени механизми за публикуване на 

данни и одобрени механизми за докладване на данни, които се ползват от 

дерогация по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014; 

 да се определят случаите, в които преди издаването на лиценз на местен 

застраховател/презастраховател, КФН следва да уведоми ЕОЗППО и 

съответните държави членки; въвеждане на изискванията във връзка с 

отправяне на искане до ЕОЗППО за създаване на платформи за сътрудничество, 

както и задължение на КФН да информира ЕОЗППО относно заявленията за 

използване или промяна на вътрешен модел. 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Проблем 1: Основните заинтересовани страни, върху които новата правна уредба ще 

окаже пряко влияние, са:  

1. Комисията за финансов надзор – в качеството ѝ на компетентен орган по ЗПФИ. 

2. Българска народна банка - във връзка с промяна на термина кредитна институция и 

лизензирането на голeми инвестиционни посредници като кредитни институции 

3. инвестиционните посредници – към 31.10.2020 г. дружествата, лицензирани да 

извършват дейност от КФН са 36 дружества; 5 клона на инвестиционни посредници от 

държави членки на ЕС са нотифицирали КФН, че възнамеряват да предоставят услуги 

и дейности в Република България при условията на свобода на установяване като 

инвестиционни посредници;  

4. банки инвестиционни посредници – към 31.10.2020 г. са 17 банки и 3 клона на 

банки, в чийто лиценз е включено извършването на инвестиционни услуги и дейности; 

5. финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност в случаите когато КФН 

следва да се определи като консолидиращ надзорен орган (2 броя). 

 

Проблем 2: Основните заинтересовани страни, върху които новата правна уредба ще 

окаже пряко влияние, са:  

1. Комисията за финансов надзор – в качеството ѝ на компетентен орган по ЗПФИ. 

2. инвестиционните посредници – към 31.10.2020 г. дружествата, лицензирани да 

извършват дейност от КФН са 36 дружества; 5 клона на инвестиционни посредници от 

държави членки на ЕС са нотифицирали КФН, че възнамеряват да предоставят услуги 

и дейности в Република България при условията на свобода на установяване като 

инвестиционни посредници;  

3. банки инвестиционни посредници – към 31.10.2020 г. са 17 банки и 3 клона на 

банки, в чийто лиценз е включено извършването на инвестиционни услуги и дейности; 

4. финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, в случаите когато КФН 

следва да се определи като консолидиращ надзорен орган - към 31.10.2020 г.  са 2 

холдинга. 

 

Проблем 3: Основните заинтересовани страни, върху които новата правна уредба ще 

окаже пряко влияние, са:  

1. Комисията за финансов надзор – в качеството ѝ на компетентен орган по ЗПФИ. 

2. инвестиционните посредници – към 31.10.2020 г. дружествата, лицензирани да 

извършват дейност от КФН са 36 дружества; 5 клона на инвестиционни посредници от 

държави членки на ЕС са нотифицирали КФН, че възнамеряват да предоставят услуги 

и дейности в Република България при условията на свобода на установяване като 
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инвестиционни посредници;  

3. банки инвестиционни посредници – към 31.10.2020 г. са 17 банки и 3 клона на 

банки, в чийто лиценз е включено извършването на инвестиционни услуги и дейности; 

4. одобрен механизъм за публикуване – към 31.10.2020 г. „Българска фондова борса” 

АД е лицензирана от КФН с Решение № 1001 от 25.10.2018 г. като Одобрен механизъм 

за публикуване. 

4. Вариант за действие:  

Вариант за действие 0 „Без действие“: 

Проблем 1: 

При този вариант няма да бъде актуализирано и синхронизирано законодателството с 

Директива  (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033. Към момента капиталовите 

изисквания към инвестиционните посредници са базирани на тези, които се прилагат 

към кредитните институии. Рисковете, пред които са изправени инвестиционните 

посредници обаче се различават значително от рисковете, пред които са изправени 

кредитните институции, което налага различен подход в пруденциалната уредба на 

тези институции. Поради тази причина е необходим специфичен режим за 

пруденциален надзор върху инвестиционните посредници, които поради своя размер и 

липсата на взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти, нямат 

системно значение.  

 

Проблем 2:  

При този вариант няма да бъде актуализирано и синхронизирано законодателството с 

разпоредбите на приложимите изисквания за инвестиционните посредници съобразно 

Директива (ЕС) 2019/878, което ще попречи на възможността за подобряване на 

ефективността на надзора на индивидуална и консолидирана основа и 

усъвършенстване на правилата по отношение дейността на инвестиционните 

посредници.   

 

Проблем 3:  

При този вариант няма да бъдат въведени разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2177 

която прави изменения в Директива 2009/138/ЕО и няма да се въведат изисквания за 

уведомяване в случай на значителна трансгранична застрахователна дейност или 

кризисна ситуация, както и условия за създаване на платформи за сътрудничество, 

когато планираната трансгранична застрахователна дейност е значителна. 

Няма да бъдат въведени и възможностите, съгласно рисково ориентирания подход за 

капиталовото изискване за платежоспособност при определени обстоятелства 

застрахователните и презастрахователните предприятия и групи да използват 

вътрешни модели за изчисляването на това изискване вместо стандартната формула.  

Същевременно, няма да бъдат въведен изискванията по отношение на ДУДД от пакета 

изменения в MIFID /MIFIR, съгласно които функциите по лицензиране на ДУДД и 

надзорът върху тях, както и правомощията по събирането на данни, да бъдат 

прехвърлени от компетентните органи към ЕОЦКП, с изключение на тези ОМД или 

ОМП, които се ползват от дерогация по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на 

финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (Регламент 

(ЕС) № 600/2014). 

 

Вариант за действие 1 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за пазарите на финансови инструменти“: 

Проблем 1: 

При този вариант ще бъде създадена нормативна уредба, с която ще бъдат 
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актуализирани и синхронизирани изискванията на ЗПФИ с разпоредбите на Директива 

(ЕС) 2019/2034. Ще се постигне подобряване на нормативната рамка в следните 

насоки: 

-решаване на проблемите на съществуващата пруденциална рамка, като същевременно 

се улесни предприемането и осъществяването на стопанска дейност от страна на 

инвестиционните посредници, когато това е възможно; 

-създаване на пруденциална уредба, която е по-добре приспособена към бизнес 

моделите на инвестиционните посредници;  

-създаване на уредба, която съдържа по-подходящи и по-чувствителни към риска 

изисквания,  отчитащи по-добре рисковете в различните видове бизнес модели на 

инвестиционните посредници; 

-прилагане на нормативен инструментариум, който дава по-добра възможност за 

осъществяване на ефективен пруденциален надзор. 

 

Проблем 2:  

При този вариант ще се въведат приложимите изисквания за инвестиционните 

посредници съобразно Директива (ЕС) 2019/878 и ще се адресират следните 

идентифицирани слабости и непълноти в регулаторната рамка,  приложима за 

инвестиционните посредници: 

-липса на одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, в 

случаите когато КФН следва да се определи като консолидиращ надзорен орган; 

-липса на правила за постигане на съвместни решения с други компетентни органи във 

връзка с одобрението на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност в 

случаите когато КФН следва да се определи като консолидиращ надзорен орган;  

-липса на фигурата на междинно предприятие - майка от ЕС; 

-недостатъчна яснота в кои случаи КФН следва да се определи като консолидиращ 

надзорен орган. 

 

Проблем 3:  

При този вариант ще бъдат актуализирани и синхронизирани изискванията на ЗПФИ и 

КЗ с разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2177. За да се постигне съответствие на 

националното с европейското законодателство е необходимо функциите по 

лицензиране на ДУДД и надзорът върху тях, както и правомощията по събирането на 

данни, да бъдат прехвърлени от КФН към ЕОЦКП, с изключение на тези ОМД или 

ОМП, които се ползват от дерогация по силата на Регламент (ЕС) № 600/2014. Ще се 
се въведат и допълнения, определящи в кои случаи преди издаването на лиценз на 

местен застраховател/презастраховател, КФН уведомява ЕОЗППО и съответните 

държави членки, изисквания във връзка с отправяне на искане до ЕОЗППО за 

създаване на платформи за сътрудничество, както и въвеждане на задължение КФН да 

информира ЕОЗППО относно заявленията за използване или промяна на вътрешен 

модел. 

 

На база резултатите от тяхното сравнение, може да бъде направен извод, че 

препоръчителният вариант на действие е „Приемане на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти” тъй като при него 

се постига повишаване на ефективността на надзора на индивидуална и 

консолидирана основа, и прилагане на усъвършенстваните правила по отношение 

дейността на  инвестиционните посредници, което ще доведе до повишаване на 

тяхната устойчивост. 

5. Негативни въздействия:  

Разгледаните варианти на въздействие са представени общо за заинтересованите 
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страни, посочени в Раздел 3.  
 

Вариант за действие 0 „Без действие“:  

 

При този вариант при посочените проблеми се наблюдава следното негативно 

въздействие, общо за тях: 

Липсата на съответствие на националната правна уредба с изискванията на Директива 

(ЕС) 2019/2034 и приложимите изисквания за инвестиционните посредници съобразно 

Директива (ЕС) 2019/878, както и с изискванията на Директива (ЕС) 2017/2177, може 

да доведе до предприемане на наказателна процедура по чл. 258 от Договора за 

функциониране на ЕС срещу Република България. 

 

 

Вариант за действие 1 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

пазарите на финансови инструменти“: 

 

При този вариант на действие не се предвиждат негативни въздействия за нито една от 

заинтересованите страни и в трите разгледани проблема. 

 

6. Положителни въздействия:  

Разгледаните варианти на въздействие са представени общо за заинтересованите 

страни, посочени в Раздел 3.  

 

Вариант за действие 0 „Без действие“:  

 

При този вариант на действие не се очакват положителни въздействия върху 

заинтересованите страни общо за трите проблема. 

 

Вариант за действие 1 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за пазарите на финансови инструменти“: 

 

Проблем 1: 

С приемането на изменения и допълнения в ЗПФИ, транспониращи изискванията на 

Директива (ЕС) 2019/2034 и осигуряващи прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033, 

ще се осигури повишена устойчивост на инвестиционните посредници и ще се 

защитят техните клиенти и контрагенти, че няма да бъдат засегнати неправомерно от 

рисковете и възможните проблеми, възникнали от дейността на инвестиционните 

посредници. Ще се постигне положителен ефект от по-голямата сигурност на 

инвестиционните посредници.      

Надзорните органи ще разполагат и с по-подходяща рамка от правила за извършване 

на техния надзор. По-приспособеният набор от мерки, необходимите съотношения на 

капитал, ликвидност и други показатели и съответното свързано отчитане от 

инвестиционните посредници, както и изискванията за възнагражденията и 

управлението им, биха помогнали на надзорните органи да изпълняват ролята си по-

целенасочено, повишавайки правилното и ефективно функциониране на финансовите 

пазари. В същото време предложените правомощия за надзорните органи не биха 

ограничили способността им да налагат допълнителни пруденциални изисквания на 

инвестиционните посредници, когато е необходимо, включително като част от 
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макропруденциалния надзор. 

Разходите, извършвани от страна на инвестиционните посредници за спазване на 

регулаторните изисквания, трябва да намалеят, тъй като те биха използвали модели за 

определяне на рисковете, които са съобразени с техния бизнес модел, вследствие на 

което се очаква намаляване на административната тежест върху тях, за извършване на 

дейност. 

 

Проблем 2:  

С въвеждането на приложимите изисквания на Директива (ЕС) 2019/878 ще се 

усъвършенства регулацията от гледна точка на въвеждане на яснота, при кои случаи 

КФН следва да се определи като консолидиращ надзорен орган, както и 

сътрудничеството на компетентните органи с Държавна агенция „Национална 

сигурност”. Същевременно, ще се усъвършенства и регулацията относно процеса по 

съдействие на компетентни органи от други държави членки при осъществяване на 

консолидиран надзор. 

 

Проблем 3: 

Предложените промени в ЗПФИ във връзка с Директива (ЕС) 2019/2177 ще доведат до 

по-голяма прозрачност на финансовите пазари, събирането и докладването на точна и 

изчерпателна информация за сделките, както и ще спомогнат за придобиване на 

цялостна представа за търговията на финансовите пазари в Европейския съюз. 

Промените в КЗ ще доведат до укрепване на обмена на информация и сътрудничество 

между надзорните органи и ЕОЗППО в случай на значителна трансгранична 

застрахователна дейност или кризисна ситуация. 

7. Потенциални рискове:  

Не се очакват потенциални рискове от приемане на промени на ЗПФИ. Разпоредбите 

на нормативния акт целят да доразвият действащата към настоящия момент правна 

уредба и да я адаптират към приетото европейско законодателство. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

Проблем 1: 

☐ Ще се повиши 

Ще се намали 

☐Няма ефект 

Спрямо инвестиционните посредници, които не са банки се очаква въвеждането на по-

пропорционални изисквания към инвестиционните посредници да доведе до 

намаляване на разходите им за спазване на регулаторните изисквания, тъй като те биха 

използвали модели за определяне на рисковете, които са съобразени с техния бизнес 

модел, вследствие на което се очаква намаляване на административната тежест върху 

тях за извършване на дейност. 

 

 

Проблем 2: 

 Ще се повиши 

☐Ще се намали 

☐Няма ефект 

По отношение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност се 

очаква повишаване на административната тежест във връзка с изискването за 
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одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, в случаите 

когато КФН следва да се определи като консолидиращ надзорен орган. 

 

Проблем 3: 

☐ Ще се повиши 

☐Ще се намали 

Няма ефект 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги?  

Създават се нови регулаторни режими във връзка с необходимостта от одобрение на 

финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност в случаите когато КФН 

следва да се определи като консолидиращ надзорен орган. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не.  

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 

☐ Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

☐ Няма ефект 

 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

 Не 

 

 

12. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за  консултации в 

случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените 

консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен 

график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на 

акт ще бъдат проведени обществени консултации чрез публикуване на законопроекта, 

мотивите към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на портала за обществени консултации – 

www.strategy.bg По законопроекта ще бъде проведено и съгласуване по реда на чл. 32 

от УПМСНА.  

Индикативен график – очаква се изработване на нормативния акт до края на месец 

декември 2020 година. Очаквано приемане на законопроекта от Министерския съвет – 

месец март 2021 г. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

 

Да  

☐ Не 

 

http://www.strategy.bg/
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Проблем 1: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0481 

 

Проблем 2: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0854&from=EN 

 

Проблем 3: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1108-Review-of-the-

European-Supervisory-Authorities  

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

 

Име и длъжност: Цветанка Михайлова, директор на дирекция „Регулация на 

финансовите пазари“ в Министерството на финансите 

 

Дата: 27.11.2020 г.  

  

Подпис: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0481
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0854&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0854&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1108-Review-of-the-European-Supervisory-Authorities
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1108-Review-of-the-European-Supervisory-Authorities

