
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 Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 декември 2020 година относно рамка за възстановяване и 

преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 

1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на 

директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (Регламент 

(ЕС) № 2021/23).  

Изискванията към извършването на дейност вкл. при неизпълнение на 

участниците в системата на централен контрагент са въведени с приемането на 

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година 

относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции 

(Регламент (ЕС) № 648/2012). Централните контрагенти (ЦК) са следпазарни 

инфраструктури, които играят ключова роля в клиринга на деривати като застават между 

купувача и продавача (обикновено банки или други финансови институции) и действат 

като купувач за всеки продавач и продавач за всеки купувач. На двустранна основа, ЦК 

намаляват риска от контрагента, когато купувачът не е в състояние да плати цената или 

продавачът не може да достави ценните книжа. На многостранна основа, ЦК намаляват 

риска чрез прихващане на плащанията, които всеки член в системата („клирингов член“) 

плаща или получава от всеки друг член. За да се намали рискът от верижно 

разпространение на неизпълнение от страна на клиринговите членове, ЦК са длъжни да 

разполагат със строги изисквания за участие, да събират подходящи първоначални и 

допълнителни обезпечения, да подържат гаранционен фонд и други финансови резерви 

за покриването на потенциалните загуби, като ЦК следва т.нар. каскаден принцип при 

неизпълнение при който е описан механизмът на покриване на загубите при 

неизпълнение на клирингов член. 

Нарастващото системно значение на ЦК и техните взаимовръзки във финансовата 

система като цяло подчертават критичния характер на ЦК, установени в ЕС и в трети 

страни, за финансовата стабилност на ЕС. Неизпълнение или прекъсване на дейността на 

ЦК може да има значителен дестабилизиращ ефект върху свързаните клирингови 

членове, техните клиенти или върху други пазарни инфраструктури, установени в една 

или повече държави членки, поради което на ниво ЕС е необходимо създаването на 

хармонизирана правна рамка за възстановяване и преструктуриране1 на ЦК. 

                                                           
1 Такава хармонизирана правна рамка на ниво ЕС е въведена единствено с Директива 2014/59/ЕС за 

създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 

посредници, транспонирана у нас чрез Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни 

институции и инвестиционни посредници. 



Затова с приемането на Регламент (ЕС) 2021/23 се определят хармонизирани на 

ниво ЕС правила и процедури, свързани с възстановяването и преструктурирането на 

централни контрагенти, лицензирани в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012, както 

и правилата, свързани със споразуменията с трети държави в областта на 

възстановяването и преструктурирането на ЦК. Във връзка с въведени делегации в 

Регламент (ЕС) 2021/23, на Европейския орган за ценните книжа и пазарите (ЕОЦКП)2 е 

възложено разработването на регулаторни технически стандарти, допълващи Регламент 

(ЕС) 2021/23, които ЕОЦКП да внесе в Европейската комисия. 

 

I. Въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагането на 

Регламент (ЕС) № 2021/23 

 

С предложените промени в националното законодателство се цели въвеждане на 

мерки, необходими за улесняване прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23, които са в 

следните насоки: 

• определяне на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2021/23 и разпределяне на 

правомощията на Комисията за финансов надзор (КФН) и на заместник-председателя, 

ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ във връзка с прилагането 

на Регламент (ЕС) 2021/23, съответно на члена на КФН. Също така, КФН е определена и 

като компетентен орган за сътрудничество с другите органи съгласно чл. 6 от Регламент 

(ЕС) 2021/23. С предложените текстове се осигурява изпълнението на изискването на 

Регламент (ЕС) 2021/23, с което Република България следва да определи задълженията и 

функциите, които ще се изпълняват от компетентните органи съгласно регламента; 

• определяне на министъра на финансите като компетентен орган по смисъла на 

чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2021/23 и въвеждане на задължение за КФН за 

информиране на министъра на финансите при предприемане на действия по 

преструктуриране и за прилагане на инструменти за преструктуриране в предвидените в 

Регламент (ЕС) 2021/23 случаи; 

• определяне на реда за използване на държавни инструменти за стабилизиране - 

предлага се прилагането на държавни инструменти за финансово стабилизиране да се 

извършва в съответствие с националното право под ръководството на министъра на 

финансите в тясно сътрудничество с органа за преструктуриране или под ръководството 

на органа за преструктуриране, чиито правомощия, с предложения ЗИД на ЗПФИ, следва 

да се упражняват от КФН. Процедурата, предвидена в законопроекта е аналогична на 

въведената в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 

инвестиционни посредници при въвеждането в българското законодателство на 

разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и 

преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници; 

• обжалване на решенията - предвижда се възможност решенията на 

Министерския съвет по чл. 191ж, ал. 4, както и на КФН при предприемане на действия 

                                                           
2 ЕОЦКП прие финален доклад на 16 май 2022 г. с 6 регулаторни технически стандарти, които са изпратени 

до Европейската комисия, която все още не ги е приела: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-

news/esma-publishes-final-reports-ccp-resolution-regime  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-reports-ccp-resolution-regime
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-reports-ccp-resolution-regime


по преструктуриране, да подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, 

като обжалването не спира тяхното изпълнение; 

• определяне на допълнителни правила относно инструментите за 

преструктуриране по глава трета от Регламент (ЕС) 2021/23; 

• оповестяване назначаването на извънреден управител; 

• административни мерки и санкции - предлагат се административни санкции при 

извършване на нарушение по чл. 9, чл. 13 и чл. 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/23. 

Предвижда се налагането на административни санкции и предприемането на 

принудителни административни мерки да бъде съгласно изискванията на чл. 81 – 83 от 

Регламент (ЕС) 2021/23 по отношение на ЦК и клиринговите членове на ЦК. 

 

Със ЗИД на ЗПФИ се предлагат изменения и в други закони. Предлагат се 

изменения и допълнения в Закона за Комисията за финансов надзор, свързани с 

определяне на правомощията на Комисията, на заместник-председателя, ръководещ 

управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и на члена на Комисията, както и 

обмена на информация между компетентните органи. 

С оглед мерките, необходими за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23 и 

предложените разпоредби в ЗПФИ, се предлага Закона за възстановяване и 

преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници да не се 

прилага по отношение на централните контрагенти. 

Предлагат се и изменения и допълнения в Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа и в Закона за договорите за финансово обезпечение с цел постигане на 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/23 и секторното законодателство. 

Предлагат се също така и изменения от технически характер в ЗПФИ, както и в 

останалите секторни закони, които се изменят и допълват със заключителните 

разпоредби на законопроекта, като съкратеното изписване на съставното собствено име 

на Комисията за финансов надзор да бъде с главна буква в съответствие с правило 39.3.1 

от Официалния правописен речник на българския език3. 

 

II. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Предвижда се въвеждането на такси за издаване на лиценз на ЦК, за разширяване 

обхвата на лиценз с допълнителни услуги, такса за общ финансов надзор,  както и такси 

за преглед и оценка на план за възстановяване на ЦК. За определяне размера на таксите, 

посочени в Приложението към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, 

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. 

                                                           
3 Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 43. 



Следва да се има предвид, че понастоящем в ЕС са лицензирани да предоставят 

услуги 14 централни контрагенти4. В Република България няма установен и лицензиран 

от КФН централен контрагент, поради което за този тип финансови инфраструктури не 

се очаква увеличаване на административната тежест или друг финансов ефект. 

Предложените промени със ЗИД на ЗПФИ не водят до въздействие върху 

държавния бюджет на Република България. 

 

III. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба 

Въвеждането на мерките по прилагането на Регламент (ЕС) № 2021/23 цели 

действащата към настоящия момент правна уредба да бъде развита и адаптирана към 

приетото европейско законодателство. Конкретната цел, която следва да бъде 

постигната, е създаването на условия за прилагането на хармонизираната европейска 

правна рамка за поддържане на критичните функции, осъществявани от ЦК, които са в 

неизпълнение, както и свързаната с това рамка за надзор и сътрудничество между 

компетентните органи. След въвеждането на мерките по прилагането на Регламент (ЕС) 

2021/23, компетентните органи и органите за преструктуриране ще бъдат подготвени и 

ще разполагат с подходящи инструменти, за да се справят със ситуации, включващи 

неизпълнението на задълженията и събития несвързани с неизпълнение на задължения 

на ЦК. 

 

IV. Съответствие с правото на Европейския съюз 

Съгласно член 1 параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския 

парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за 

предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно 

услугите на информационното общество (Директива (ЕС) 2015/1535), същата не се 

прилага за правилата, свързани с въпросите, които са предмет на законодателството на 

Съюза в областта на финансовите услуги, както са изброени неизчерпателно в 

приложение II към посочената директива. Наред с това, в законопроекта не се съдържат 

елементи и правила, които имат характеристиките на технически регламент по смисъла 

на Директива (ЕС) 2015/1535, включително няма технически спецификации, отнасящи 

се до предлагани на пазара продукти или услуги. В резултат на изложеното, не се налага 

нотифициране до Европейската комисия на посочения законопроект. 

 

Законопроектът е включен като мярка за изпълнение в Плана за действие за 2022 

г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, 

като съгласно чл. 97 от Регламент (ЕС) 2021/23, разпоредбите на същият следва да се 

прилагат с малки изключения, считано от 12 август 2022 г. 

                                                           
4 По данни на ЕОЦКП към края на 2021 г.:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ccps_authorised_under_emir.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ccps_authorised_under_emir.pdf

