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Постижения през 2018 г.

Изпълняване на централна роля в рамката за регу-
лиране и политическата рамка при разработването и 
поддържането на единната нормативна уредба

Наблюдение на прилагането на 
регулаторната рамка 

През октомври 2018  г. ЕБО публикува доклад 
относно наблюдението на въздействието от 
прилагането в ЕС на окончателната регула-
торна рамка по Базел  III. Докладът съдържа 
разбивка на въздействието върху общия ми-
нимален изискуем капитал, произхождащо от 
кредитния риск, оперативния риск, реформите 
в коефициента на ливъридж и минималните 
изисквани резултати. Освен това ЕБО участва 
активно в ранния етап от работата на Базел-
ския комитет по банков надзор (BCBS) преди 
разработването на надзорни стандарти, като 
изпълняваше дейности по събиране на нови 
данни, които дават възможност за по-добра 
оценка на предлаганите политики. 

Постоянен мониторинг на капиталовите 
емисии 

ЕБО оценява условията на новите форми на 
инструментите на базовия собствен капитал 
от първи ред, издадени от институциите на 
ЕС, за да определи разпоредбите, които спо-
ред Органа са в противоречие с критериите за 
допустимост. В сътрудничество с компетент-
ните органи ЕБО извършва също преглед на 
инструментите, приети преди Регламента за 
капиталовите изисквания (РКИ). Основните 
резултати от мониторинга са отразени в докла-
да относно базовия собствен капитал от първи 
ред, публикуван за пръв път през 2017 г. и ак-
туализиран в средата на 2018  г. Освен това в 
доклада си относно допълнителните емисии от 
първи ред ЕБО извърши преглед на 23 допъл-
нителни емисии от първи ред на обща стойност 
11,41 млрд. евро. 

Наблюдение на прилагането на МСФО 9 

През декември 2018  г. ЕБО публикува до-
клад относно първите си наблюдения на въз-
действието и прилагането от институциите на 
ЕС на Международен стандарт за финансово 

отчитане (МСФО) 9. Включените в доклада дан-
ни бяха събрани чрез образците за надзорна 
отчетност, подадени от институциите, и при не-
обходимост допълнени с публично оповестена 
информация. 

Подобряване на яснотата във връзка с 
минималните капиталови изисквания за 
кредитен риск

ЕБО наблегна върху повишаване на яснотата 
на европейската регулаторна рамка, и по-спе-
циално върху разпоредбите от Регламента за 
капиталовите изисквания (РКИ) във връзка 
с рамката за редуциране на кредитния риск, 
както и върху хармонизирането на практики-
те във връзка с определянето на елементите, 
свързани с особено висок риск, в съответствие 
с член  128, параграф  3 от РКИ. Затова през 
март 2018 г. Органът публикува доклад относно 
оценката на настоящата рамка за редуциране 
на кредитния риск и предложи насоки относно 
определянето на видовете експозиции, свър-
зани с висок риск. 

Продължаване на финансовото 
оздравяване и сравнителния анализ на 
вътрешните модели 

ЕБО проведе ежегодните си дейности по срав-
нителен анализ за целите на надзора, насо-
чени към определянето на стойности, силно 
различаващи се от нормалните, в изчислява-
нето на рисково претеглените активи чрез въ-
трешни модели. ЕБО публикува хоризонтални 
доклади, в които са обобщени основните кон-
статации за кредитния и пазарния риск. Що се 
отнася до кредитния риск, в доклада за 2018 г. 
за пръв път бяха представен резултатите за 
портфейли както с високо, така и с ниско ниво 
на неизпълнение. В доклада за пазарния риск 
имаше възможност да се определят нивата на 
риска за различните видове продукти, от кое-
то стана ясно, че инструментите на лихвения 
процент показват най-ниско ниво на разпръс-
кване.
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Подробностите от ежегодните дейности по 
сравнителен анализ са включени в техниче-
ските стандарти за изпълнение (ТСИ), в кои-
то са посочени портфейлите за сравнителен 
анализ и инструкциите за докладване, които 
трябва да се прилагат. През юни 2018  г. ЕБО 
публикува своята годишна актуализация на 
тези ТСИ, в която определи портфейлите за 
сравнителния анализ през 2019 г.

Работата по идентифициране на икономически 
спад и неговото въздействие върху оценките 
на загубата от неизпълнение (LGD) при иконо-
мически спад беше завършена като последен 
елемент от пътната карта за вътрешнорейтин-
гов подход. В окончателния проект на регула-
торни технически стандарти (РТС), публикуван 
през ноември 2018  г., както и в насоките на 
ЕБО относно оценката на LGD при икономи-
чески спад, публикуван в началото на 2019 г., 
са включени пояснения за определянето на 
естеството, сериозността и продължителността 
на икономическия спад. 

Прилагане в ЕС на преразгледаните 
стандарти за кредитен риск от 
контрагента и за пазарен риск

След консултация във връзка със своя  
документ за обсъждане относно прилагането в 
ЕС на преразгледаните рамки за пазарен риск 
и кредитен риск от контрагента ЕБО получи 14 
отговора в допълнение към обратната инфор-
мация от своята Група на участниците от бан-
ковия сектор. В документа за обсъждане бяха 
включени първоначални предложения и пред-
варителни мнения относно подхода спрямо 
осем мандата в предложението за РКИ2, две 
относно стандартизирания подход за кредитен 
риск от контрагента (СП за КРК) и шест относ-
но основното преразглеждане на търговския 
портфейл (ОПТП). 

Фигура 1: Пътна карта на ЕБО за оздравяване на вътрешния модел

ДЕКЕМВРИ 2013 Г.
Доклади относно 
съпоставимостта на 
рисково претеглените 
активи

МАРТ 2015 Г.
Документ за 
обсъждане относно 
бъдещето на 
вътрешнорейтингови
я подход

ФЕВРУАРИ 2016 Г.
Доклад относно 
пътната карта и 
становище относно 
прилагането

СЕПТЕМВРИ 2016 Г.
РТС относно прага на същественост и 

Насоки относно определяне на 
понятието за „неизпълнение“

НОЕМВРИ 2017 Г.
Насоки относно 
вероятността от 

неизпълнение (PD), загубата 
при неизпълнение (LGD) и 

експозициите в 
неизпълнение

NOV. 2018
RTS on economic 

downturn

МАРТ 2018 Г.
Доклад относно 

редуциране на кредитния 
риск за СП и базисния 

вътрешнорейтингов 
подход (F-IRB)

ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
Насоки относно 

редуциране на 
кредитния риск за 

усъвършенствания 
вътрешнорейтингов 

подход (A-IRB)

ЮЛИ 2016 Г.
РТС относно методология 
за оценка на 
вътрешнорейтинговия 
подход

МАРТ 2019 Г.
Насоки относно оценката 
на LGD при 
икономически спад

ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Прилагане на 

пътната карта за 
прилагане на 

вътрешнорейтингов
ия подход

- Анализ на източниците на 
променливост на рисково 
претеглените активи 

- Фаза 1
- Фаза 2
- Фаза 3
- Фаза 4
- Изпълнение
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Хармонизиране на рамката за възлагане 
на услуги външен изпълнител 

През 2017 г. ЕБО разгледа спецификите на въз-
лагането на услуги в облак, като разработи пре-
поръки относно възлагането на услуги в облак 
на външни доставчици. С препоръките беше 
гарантирано, че институциите и доставчици-
те на услуги могат да разчитат на определени 
надзорни очаквания във връзка с възлагането 
на услуги в облак на външни доставчици, като 
беше премахната несигурността, свързана с 
използването на такива услуги. Препоръките 
бяха включени в настоящите насоки и ще бъ-
дат отменени след влизането в сила на пре-
разгледаните насоки на 30 септември 2019 г.

Насоките обхващат целия процес по възлага-
не на външен изпълнител — от първоначалния 
анализ на риска до сключването на договор за 
възлагане и приключването на съществуващи 
споразумения. Институциите трябва да оценя-
ват не само рисковете, свързани с възлагането 
на дадена функция на външен изпълнител, но 
и възможността на доставчика на услугата да 
изпълнява функцията. 

Наблюдение на практиките по 
отношение на възнагражденията 

ЕБО анализира тенденциите във връзка с ли-
цата с високи доходи на базата на цифрите за 
финансовата година 2017 и ще публикува своя 
доклад в началото на 2019 г. Цялостното увели-
чение с 262 на броя на лицата с високи доходи 
се дължи главно на увеличение на броя на ли-
цата с високи доходи в няколко държави член-
ки, докато в няколко други държави членки 
броят им леко е спаднал. Процентът на лицата 
с високи доходи, определени като персонал, 
леко е намалял: 86,89 % през 2017 г. в сравне-
ние с 89,47 % през 2016 г. 

Принос за Плана за действие за изграж-
дане на съюз на капиталовите пазари 

През юни 2018 г. вследствие на молба за съвет 
от Европейската комисия ЕБО публикува доклад 
и препоръка относно евентуалното приемане на 
европейски обезпечени ценни книжа за МСП 
и на правна рамка за инфраструктурни креди-
ти. Органът посъветва да не се създава такава 
законодателна рамка на този етап и препоръча 
на Европейската комисия да проучи ползите от 
специализирана законодателна рамка за обли-
гации, подкрепени с кредити за проектно фи-
нансиране с високо качество. 

Прилагане на новата рамка за 
секюритизация (ОПС) 

2018  г. беше важна за прилагането на новите 
правила на ЕС относно секюритизацията.С но-
вата рамка за секюритизация ЕБО получи 28 
регулаторни мандата. Органът успешно изпълни 
пет от тях, включително насоките за тълкуване на 
критериите за опростени, прозрачни и стандар-
тизирани (ОПС) секюритизации както за обез-
печени с активи търговски ценни книжа (ABCP), 
така и за секюритизациите, които не са с обезпе-
чени с активи търговски ценни книжа, и проекта 
на технически стандарти за запазване на риска, 
чиято цел е да се хармонизират изискванията по 
този въпрос, така че да се постигне съгласувано 
прилагане от институциите. Новите общи прави-
ла на ЕС относно секюритизацията и капитало-
вите изисквания за секюритизация ще влязат в 
сила на 1 януари 2019 г. 

Намаляване и управление на рисковете 
за ИКТ и киберсигурността 

Рисковете за ИКТ стават все по-сложни, а свър-
заните с ИКТ инциденти (вкл. киберинциденти) 
— все по-чести. През 2018 г. ЕБО проведе ра-
ботата си по рисковете за ИКТ в съответствие 
с изискванията в Плана за действие в областта 
на финансовите технологии на Европейската 
комисия, публикуван през март 2018  г. Първи-
ят резултат беше набор от насоки относно ИКТ 
и управлението на рисковете за сигурността, 
предназначени за намаляване на рисковете за 
ИКТ за всички финансови институции. Насоки-
те съдържат изисквания за кредитните институ-
ции, инвестиционните посредници и доставчи-
ците на платежни услуги относно намаляването 
и управлението на рисковете за ИКТ и имат за 
цел да се гарантира последователен и надеж-
ден подход в целия единен пазар. Обществена-
та консултация относно проекта на насоки беше 
стартирана на 13 декември 2018 г. и се очаква 
окончателните насоки да бъдат публикувани 
през третото тримесечие на 2019 г.
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Насърчаване на ефективно и координирано 
управление на кризи в рамките на преструктурирането 

Наръчник за оценка

ЕБО разработи наръчник за оценка за целите 
на преструктурирането, който ще бъде приет 
в началото на 2019  г. Приемането на наръч-
ника е следствие от регулаторните дейности, 
извършени от ЕБО в областта на оценката за 
преструктурирането, довели до РТС за оценка 
преди преструктурирането, РТС за оценка след 
преструктурирането, РТС за оценка на дерива-
тивни пасиви за целите на споделяне на загу-
бите и РТС за независими оценители.

Сближаване на подходите за прес-
труктуриране чрез акцентиране върху 
функционирането на колегиите и наблю-
дение на напредъка по възможността за 
преструктуриране в ЕС 

ЕБО публикува първия си доклад относно 
функционирането на колегиите за преструкту-
риране през юли 2018 г. Докладът обхваща из-
брани колегии от цикъла на преструктуриране 
през 2017 г., но не включва дейности по плани-
ране на преструктурирането извън рамките на 
колегиите за преструктуриране. Неговата цел е 
да се предостави преглед на работата и пости-
женията на колегиите, както и на оперативните 
им аспекти, да се определи постигнатият на-
предък, като същевременно се повиши про-
зрачността за заинтересованите страни.

Насърчаване на сближаването на надзорните практики

Подпомагане на по-доброто прилагане 
на Стълб 2 в ЕС: пътната карта на ЕБО за 
Стълб 2 
През юли 2018 г. ЕБО завърши важен етап от 
своята пътна карта за Стълб 2, като публику-
ва пакет от три преразгледани насоки, пред-
назначени за допълнителното подобряване 
на управлението на риска от институциите и 
сближаването в процеса на надзорен преглед 

и оценка (ПНПО). Трите преразгледани насоки 
разглеждат управлението от институциите на 
лихвения риск в банковия портфейл (Насоки 
относно ЛРБП) и стрес тестовете (Kасоки от-
носно стрес тестването на институциите), както 
и върху общите процедури и методологии за 
ПНПО (Насоки относно ПНПО).

Оценка 1

Условия за 
преструктуриране 

или загуба на 
жизнеспособност

Оценка 2

Използване на 
инструменти за 

преструктуриране

Оценка след 
преструктурирането

Оценка 3

Оценка на разликата в 
третирането, справедливо 
третиране на кредиторите

Процес на оценка

Назначаване на 
оценител 

Доклад за оценка 

Готовност

Технически 
съображения 

относно системата
за управление

(в процес на 
разработване)

Оценка преди преструктурирането

2018 г. 2019 г.

Фигура 2: Етапи на процеса на оценка
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Оценяване на еквивалентността на 
трети държави 

Работата на ЕБО върху оценката на еквива-
лентността на трети държави е съсредоточена 
върху две основни области: оценка на режими-
те на професионална тайна и поверителност на 
органите на трети държави и оценка на регула-
торната и надзорната рамка на юрисдикциите 
на трети държави. Към настоящия момент 42 
органа от 24 юрисдикции на трети държави са 
оценени като притежаващи еквивалентни ре-
жими на поверителност. 

Вследствие на молбата за съвет от Комисията, 
през 2018 г. ЕБО даде своя принос за оценката 
на това дали надзорните и регулаторните рам-
ки на редица трети държави са еквивалентни 
на тези на ЕС. 

Оценяване на сближаването на надзор-
ните практики 

Политическите развития в областта на надзор-
ните практики се дължат главно на удовлетво-
ряването от ЕБО на потребностите от надзор и 
областите, в които е необходимо допълнително 
сближаване. Като цяло работата по сближава-
нето представлява важен канал за обратна ин-
формация за дейностите в рамките на полити-
ката. Например, повечето области, определени 
като нуждаещи се от допълнителен напредък в 
оценките на сближаването от 2016 г. и 2017 г., са 
обхванати от работата на ЕБО в рамките на по-
литиката по Стълб 2, което доведе до публикува-
нето на преразгледаните насоки за ПНПО през 
2018 г. Аналогично двустранните посещения за 
сближаване през 2018  г. доведоха до канал за 
обратна информация, който ще осигурява данни 
за неговата работа в рамките на политиката. В 
допълнение към това обучението е важен ком-
понент в постигането на обща надзорна култура 
и в насърчаването на сближаване на надзорни-
те практики. През 2018 г. ЕБО проведе общо 27 
събития за обучение за 1687 участника.

Определяне и анализиране на тенденциите и 
потенциалните рискове и уязвимите страни и 
подкрепяне на усилията за преструктуриране на 
необслужвани кредити 

Наблюдение и оценяване на развитията 
в банковия сектор на ЕС 

Като централен инструмент за наблюдение на 
основните рискове и уязвими страни на банко-
вата система на ЕС ЕБО продължава да изгот-
вя редовен доклад за оценка на риска (ДОР). В 
ДОР от 2018 г. са описани основните развития 
и тенденции в банковия сектор на ЕС от края 
на 2017 г. и е представен прегледът на ЕБО на 
основните рискове и уязвими страни. За до-
клада от 2018 г. данните бяха взети от извад-
ка от 187 банки от 25 държави от ЕИП, което 
обхваща около 80 % от банковия сектор на ЕС 
(въз основа на общи активи); тези данни бяха 
допълнени с пазарни данни.  

Друг важен инструмент за наблюдение, кой-
то ЕБО използва за определяне на основните 
рискове и уязвими страни, са заключенията от 
Проучването на ЕБО за оценка на риска. Про-
учването е полугодишна дейност, чрез която 
ЕБО проучва банките и пазарните анализато-
ри и осигурява подробна картина за мненията 
на участниците относно текущите и предстоя-
щите събития в банковия сектор. През 2018 г. 
броят на банките, изразили мненията си чрез 
проучването, се увеличи на 53, обхващайки 25 
държави. 

Тримесечната индикативна таблица на риска 
продължи да бъде водещ инструмент в подкре-
па на редовната оценка на риска от ЕБО и в из-
пълнението на ролята му на доставчик на данни. 
През 2018 г. индикативната таблица на риска ре-
довно потвърждаваше, що се отнася до банко-
вата система на ЕС, пълните среднопретеглени 
стойности за съотношението на базовия собст-
вен капитал от първи ред от над 14 % и ниска 
рентабилност, движеща се около 7 %. 

През юни 2018  г. ЕБО актуализира методиче-
ското си ръководство, списъка с показатели за 
риска и инструментите за подробен анализ на 
риска. В тази версия на ръководството на ЕБО 
бяха включени развития в МСФО 9 и беше из-
ползвана рамката на ЕБО за надзорен отчет. 

ЕБО продължи да наблюдава състава на източ-
ниците на финансиране в ЕС чрез далновиден 
анализ на бъдещите планове за финансиране 
на банките и чрез оценката си на равнището на 
тежест върху активите. Двата доклада бяха пуб-
ликувани едновременно през септември 2018 г.
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Общоевропейският стрес тест за 2018 г.

През ноември 2018  г. ЕБО публикува резулта-
тите от Общоевропейския стрес тест за 2018 г., 
който включва 48 банки от 15 държави от ЕС и 
ЕИП, обхващайки приблизително 70 % от общи-
те активи на банковия сектор в ЕС. Стрес тес-
тът е част от набора с инструменти за надзор, 
използван от компетентните органи за оценка 
на устойчивостта на банките на неблагоприятни 
сътресения, определяне на области на остатъч-
на несигурност и осигуряване на информация 
за процеса по вземане на решения в областта 
на надзора, при който се определят подходящи 
действия за намаляване на последиците. 

Принос за плана за действие с цел спра-
вяне с необслужваните кредити в Европа 

През 2018 г. ЕБО продължи да работи с органите 
и институциите на ЕС, за да изпълнява целите 

на плана за действие на Съвета за справяне с 
необслужваните кредити в Европа. Освен това 
ЕБО публикува преразгледани образци за сдел-
ки с необслужвани кредити, след като получи 
информация от практически опит и друга обра-
тна информация от заинтересовани страни, как-
то и насоките за оповестяване на необслужва-
ните и преструктурираните експозиции. 

Икономически анализ и изследвания 

Наскоро в ЕБО беше извършена вътрешна ре-
организация и за координирането на всички 
дейности на ЕБО, свързани с икономически 
анализ и изследвания, беше отговорно ново 
звено в отдела за икономически анализ и ста-
тистика. Тези дейности включват ежемесечни 
семинари за персонала на ЕБО, организиране-
то на ежегодна тематична работна среща за 
политически изследвания и координиране на 
серията от документи на персонала.
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BCBS: Базелски комитет по банков надзор; ЕЦБ: Европейска централна банка; преструктурирани експозиции;
необслужвани експозиции; необслужвани кредити. 

Източник на данни: МВФ/СБ, ЕБО

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА 
ДЕЙСТВИЕ

Равнища на необслужвани кредити

Определения на БКБН за 
необслужвани експозиции 
и преструктуриране

Фигура 3:  Необслужвани кредити в ЕС — по пътя към преструктуриране
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Засилване на ролята на ЕБО като центъра за данни 
за събиране, разпространение и анализ на данни 
относно банките в ЕС 

Постигане на по-голяма прозрачност по 
отношение на данните 

ЕБО работи за подобряване на начините, по 
които публикува набора от подробни данни за 
дейността на най-големите банки в ЕС, като 
разработва специфични аналитични инстру-
менти, помога на националните надзорни орга-
ни да създадат собствени индикативни таблици 
и осигурява специфично обучение по надзорен 
отчет и по данните на ЕБО, свързани с ТСИ. 

За пета поредна година ЕБО публикува ин-
формация за показатели от глобално системно 
значение. Тя е следващата стъпка за подобря-
ване на цялостното разбиране на обществото 
за системно значимите финансови институции 
и за основните им данни и бизнес дейности. 
Освен това ЕБО актуализира публикувания 
списък на други системно значимите финансо-
ви институции. 

Подобряване на събирането на данни от 
ЕБО с цел наблюдение на прилагането 
на Базел III в ЕС 

През 2018 г. ЕБО получи от Европейската коми-
сия покана за становище относно прилагането 
на окончателните аспекти и договарянето на 
Базел III в законодателството на ЕС, за много от 
които бяха необходими промени в ДКИ и РКИ. 

С оглед изготвянето на специализирано стано-
вище относно въздействието и прилагането на 
международните стандарти в ЕС за Европей-
ската комисия, през лятото на 2018 г. ЕБО стар-
тира дейност за събиране на данни успоредно 
с редовното събиране на данни за наблюде-
нието на изискванията по Базел с референтна 
дата през второто тримесечие на 2018 г.

Както и в предходни години, през 2018 г. ЕБО 
публикува два полугодишни анализа на въз-
действието на правилата съгласно ДКИ IV — 
РКИ/Базел IIII върху капитала, ликвидността и 
коефициентите на ливъридж на европейските 
кредитни институции, както и приблизителни-
те дефицити, дължащи се на липсата на сбли-
жаване с напълно приложената рамка. Освен 
това ЕБО предостави, наред с данните от дей-
ността по прозрачност, набор от инструменти 
за данни, който позволява на ползвателите да 
извършват преглед на сравними цифри от раз-
лични банки чрез карти и аналитични инстру-
менти в Excel.

EUCLID и регистрите на ЕБО 

Европейската централизирана инфраструкту-
ра за данни от надзора (EUCLID) е нова плат-
форма за данни, която ще даде възможност на  
ЕБО да събира данни от компетентни органи от 
ЕИП за всички кредитни институции в облас-
тта. Това означава, че извадката от финансови 
институции, за които ЕБО събира данни, ще 
бъде разширена от около 200 за най-големите 
институции в ЕС до пълния набор от кредитни 
институции и банкови групи в ЕИП. Другата  
цел на платформата е да се използват получе-
ните данни, за да се определят задълженията 
за докладване с цел събиране на данни от над-
зора. 

През цялата 2018 г. се извършваше работа по 
изграждане на главната платформа от данни 
EUCLID с участието на редица екипи в ЕБО в 
допълнение към подкрепата, предоставяна от 
компетентните органи. Тази дейност ще завър-
ши през април 2019 г. с пускането в действие 
както на Регистъра на платежните институции, 
така и на Регистъра на кредитните институ-
ции, което ще позволи събирането на данни от 
всички компетентни органи в ЕИП. 

Инициативата за прозрачност в рамките 
на ЕС за 2018 г. 

Подобряването на прозрачността на Евро-
пейския банков сектор чрез оповестяване на 
индивидуални данни за банки от ЕС и ЕИП е 
една от основните цели на инициативата за 
прозрачност в рамките на ЕС, ежегодно про-
веждана от ЕБО. 

Инициативата през 2018  г. се извърши въз 
основа единствено на данни от надзорни-
те отчети. Включени бяха данни от 130 банки 
от 25 държави — членки на ЕС, и държави от 
ЕИП. ЕБО обработи данните и оповести ци-
фрите в сътрудничество с компетентните ор-
гани. По време на инициативата през 2018  г. 
ЕБО получи и публикува средно повече от 7000 
набора от данни за една банка. За да улесни 
анализа на цифрите относно прозрачността, 
ЕБО  предостави, наред с резултатите на от-
делните банки и пълната база данни, набор от  
интерактивни инструменти за оценяване на 
данните. 
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Подобряване и поддържане на рамката 
за надзорен отчет и за отчет на 
преструктурирането 

Надеждните данни са важни за разбиране на 
финансовото положение на институциите, оце-
няване на рисковите профили и определяне на 
рисковете за финансовата стабилност, както и 
за разбиране на финансовите, правните и тех-
ническите трудности и пречки пред преструк-
турирането на институции, които са проблемни 
или има вероятност да станат проблемни. С 

оглед да предостави надеждни данни на над-
зорните органи и на органите, отговарящи за 
преструктурирането, ЕБО актуализира много от 
своите стандарти за отчитане и съответните им 
технически компоненти (моделът с точно опре-
делени изисквания за данните, правилата за 
утвърждаване, таксономията на разширения 
език за бизнес отчетност (XBRL), за да ги под-
държа подходящи за целта. 

През април 2018  г. беше публикувана рамка 
за отчетност 2.8, която влезе в сила от 31 де-
кември. За пръв път тази рамка включваше не 
само данни от надзора — напр. данни COREP, 
данни FINREP или данни за целите на сравни-
телния анализ на вътрешните модели, — но и 
данни за целите на планирането на преструк-
турирането, събирани от органи за преструкту-
риране в цяла Европа. 

През август 2018 г. ЕБО изготви три документа 
за обсъждане — относно FINREP, относно ко-
ефициента на ликвидното покритие и относно 
секюритизациите (COREP) — свързани с из-
мененията на Регламент (ЕС) № 680/2014 (ТСИ 
относно надзорния отчет). Промените ще бъдат 
включени в рамката за отчетност, издание 2.9, 
като 31 март 2020  г. е първата отчетна рефе-
рентна дата относно FINREP и секюритизации-
те (COREP), а 30 април 2020 г. е датата за отчет 
относно коефициента на ликвидно покритие. 

съвместно с банките чрез 
компетентните органи

съвместно с банките чрез 
компетентните органи

Често задавани въпроси (чрез КО)

повторно подаване на данни

повторно подаване на данни

 Преглед от страна на банките на 
образците след обратната 
информация относно качеството 
на данните  

 Евентуално повторно представяне 
на данни от надзора

 Банките дават съгласие на ЕБО за 
публикуване на окончателните 
образци.

 ЕБО попълва образците за прозрачност с данни от надзора 
и извършва проверки на качеството на данните

EBA

} ЕБО извършва повторно попълване на образците за 
прозрачност и проверките на качеството на данните, за да 
включат повторно подадените данни.

 ЕБО замразява базата данни
 ЕБО създава окончателните образци за прозрачност, 

попълнени с данни от надзора.

Публикуване на резултатите на уебсайта на ЕБО:
 Банкови документи във 

формат pdf
 Пълна база данни

 Интерактивни 
инструменти в Excel

 Интерактивен 
инструмент-карта

Начало на процедура 
за прозрачност в целия 

ЕС

Фигура 4: Как работи инициативата за прозрачност
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Защита на потребителите, проследяване на 
финансовите иновации и принос за ефективни, 
сигурни и лесно осъществими малки плащания в ЕС 

Финансови иновации 

Докато ЕБО още от създаването си работи по 
финансови иновации, в пътната карта на ЕБО 
за финансовите технологии, публикувана през 
март 2018 г., беше описан опитът на ЕБО в све-
та на финансовите технологии, бяха определе-
ни редица приоритети за следващите няколко 
години и беше създаден Центърът на ЕБО за 
знания в областта на финансовите техноло-
гии. В съответствие с пътната карта на ЕБО за 
финансовите технологии през 2018 г. бяха пуб-
ликувани редица продукти във връзка с пре-
разгледаната Директива за платежните услуги 
(ДПУ2), криптоактивите, иновационни центро-
ве и въздействието върху бизнес моделите и 
пруденциалните рискове.

През декември 2018  г. ЕБО приключи  
работата си по доклад относно криптоактивите 
в отговор на поканата от Европейската комисия 
за анализ на приложимостта и пригодността 
на текущото законодателство на ЕС по 
отношение на криптоактивите. В доклада на 
ЕБО са изложени резултатите от оценката на 
Органа на типовете дейности с криптоактиви, 
извършвани в ЕС, и регулаторните и 
надзорните въпроси, възникнали въз основа 

на предишната работа на ЕБО във връзка с 
виртуалните валути. 

През последните години иновационните цен-
трове бързо добиха популярност: Европейски-
те надзорни органи (ЕНО) посочиха в доклада 
23 иновационни центъра в държави от ЕС и 
ЕИП и 5 регулаторни лаборатории в държави 
от ЕС, действащи към момента на публикуване. 
Въз основа на работата през 2018  г. ЕНО за-
вършиха съвместен доклад, в който изложиха 
сравнителен анализ на иновациите, въведени 
от компетентните органи, набор от най-добри 
практики за изготвянето и прилагането им и 
възможности за подобряване на сътрудничест-
вото и координацията между центровете.

Промени в бизнес моделите, пруден-
циалните рискове и възможностите на 
кредитните институции 

В съответствие с приоритетите, определени в 
тази пътна карта, през юли 2018 г. ЕБО публи-
кува два тематични доклада: i) тематичен до-
клад за въздействието на финансовите техно-
логии върху бизнес моделите на действащите 
кредитни институции и ii) тематичен доклад за 

Определяне на тенденциите и наблюдение 
на въздействието на рисковете и възможностите, 
свързани с финансовите технологии

Насърчаване на обмена на опит и знания
Улесняване на обмена на информация с цел 
подпомагане на резултатите от надзора и 
регулирането

Насърчаване на технологичната неутралност при 
регулирането и надзора

ДОСТАВЧИЦИ 
НА 

ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТИТУЦИИ

ДРУГИ 
УЧАСТНИЦИ 
НА ПАЗАРА

СТАРТИРАЩИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИЕБО

КОМПЕТЕНТНИ 
ОРГАНИ

Фигура 5:  Център на ЕБО за знания в областта на финансовите технологии
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пруденциалните рискове и възможностите за 
институциите, произхождащи от финансовите 
технологии. Двата доклада имат за цел да се 
повиши осведомеността в надзорната общност 
и сектора относно потенциалните пруденци-
ални рискове и възможности, произхождащи 
от текущите и потенциалните приложения на 
финансовите технологии, и да се осигури ин-
формация за основните тенденции, които биха 
могли да засегнат бизнес моделите на дейст-
ващите институции. 

Възлагане на услуги в облак 

Наблюдението и насърчаването на безопасно 
използване на услуги в облак в банковия сек-
тор продължи да бъде приоритет за ЕБО през 
2018  г. ЕБО извърши преглед на искането на 
Европейската комисия за допълнителна рабо-
та по използването от банките на облака, от-
правено в нейния План за действие в облас-
тта на финансовите технологии, и през 2018 г. 
проведе работна среща за преглед на изпъл-
нението на препоръките. В допълнение, Орга-
нът публикува документ за обсъждане относно 
насоките, свързани с договореностите за въз-
лагане, които включват препоръките за възла-
гане на услуги в облак на външни доставчици. 

Борба с изпирането на пари и финанси-
рането на тероризма 

Заедно с другите ЕНО, ЕБО работи по разра-
ботването на рамка за подобряване на ефек-
тивността на надзора на борбата с изпирането 
на пари и финансирането на тероризма в ЕС и 
засилване на сътрудничеството и обмена на ин-
формация между националните надзорни орга-

ни както на национално, така и на международно 
ниво. По-специално влязоха в сила два техниче-
ски стандарта, което представлява важна първа 
стъпка по пътя към по-съгласуван и по-ефекти-
вен европейски режим на борбата с изпирането 
на пари и финансирането на тероризма.

Защита на потребителите и вложителите 

През март 2018 г. ЕБО публикува първия си до-
клад за финансово образование, който беше 
първата му публикация в изпълнение на ман-
дата на Органа да преглежда и координира 
финансовата грамотност и образователните 
инициативи на компетентните органи. През 
юли 2018 г. ЕБО актуализира съществуващите 
насоки на Съвместния комитет относно раз-
глеждането на жалби, с което обхватът на при-
лагането на насоките беше разширен, обхва-
щайки нови регулирани участници по линия на 
Директивата за ипотечните кредити и ДПУ2. В 
допълнение, през декември 2018 г. ЕБО публи-
кува доклад относно разходите и резултатите 
на структурираните депозити в ЕС. Докладът 
беше в отговор на официално искане от страна 
на Европейската комисия. 

Прилагане на ДПУ2 и свързаните 
мандати на ЕБО

Друга важна част от работата на ЕБО беше 
съсредоточена върху плащанията, а именно 
върху изготвянето на технически стандарти и 
насоки по линия на ДПУ2, както и върху над-
зорното сближаване с цел гарантиране на 
прилагането на изискванията на ДПУ2 по на-
дежден, ефективен и последователен начин в 
целия ЕС.
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Компетентна, отговорна и професионална 
организация с ефективно корпоративно управление 
и ефективни процеси

Ангажиране на заинтересованите страни 
в регулаторната дейност на ЕБО

ЕБО се ангажира да показва пълна прозрач-
ност на работните си процеси. По този на-
чин Органът се стреми да поддържа контакт с 
всички компетентни органи и заинтересовани 
страни и да им даде възможност да доприна-
сят за работата му, така че да се гарантира, че 
Органът взема най-подходящите решения в 
интерес на ЕС, без да накърнява интересите 
на заинтересованите страни. В съответствие с 
учредителния си регламент ЕБО създаде Група 
на участниците от банковия сектор, консулти-
рането с която е задължителна стъпка в изгот-
вянето на РТС, ТСИ, насоките и препоръките.

През 2018 г. Групата отговори на 10 обществе-
ни консултации в различни области, например 
възлагане на външен изпълнител, плащания, 
стрес тестове и кредитен риск. Групата на учас-
тниците от банковия сектор, заедно с групите 
на заинтересовани страни от ESMA и EIOPA, 
изпрати писмо до заместник-председателя на 
Европейската комисия във връзка с прегледа 
на ЕНО, в което се съдържаха предложения 
за подобряване на функционирането на три-
те ЕНО. След мандат от две години и полови-
на Групата на участниците от банковия сектор 
публикува също окончателен доклад, в който 
обобщи извършената работа през периода 
и предложи някои възможни подобрения на 
управлението и функционирането на групата.

Разрешаване на разногласията 

Една от задачите на ЕБО е да осигури среда, 
в която компетентните органи могат да разре-
шават своите разногласия. За да може ЕБО да 
осъществи тази задача, в учредителния регла-
мент са предвидени две отделни процедури, 
които да помогнат на компетентните органи да 
решават спорове: медиация с обвързващ и не-
обвързващ характер. През 2018 г. ЕБО участва 
в две обвързващи медиации. За пръв път не 
беше постигнат успех чрез помиряване, затова 
ЕБО издаде на ЕСП и Националната банка на 
Румъния решение за обвързваща медиация. 
Това показва значението на медиацията в об-
ластта на преструктурирането.

Съдебни дела през 2018 г.

През 2018  г. правното звено предоставяше 
съвети и съдействие по съдебни дела. Във 
връзка с дело T 128/17, Isabel Torné срещу Ев-
ропейска комисия, ЕБО се намеси в подкрепа 
на жалбоподателя. 

Нарушение на правото на Съюза

Съгласно член  17 от учредителния регламент 
на ЕБО, на Органа се предоставя правомо-
щието да разследва потенциални нарушения 
на правото на Съюза от компетентни органи, 
включително компетентни органи в държавите 
членки и ЕЦБ съгласно Единния надзорен ме-
ханизъм. Ако установи нарушение на правото 
на Съюза, ЕБО издава препоръка за действия-
та, които компетентният орган трябва да пред-
приеме, за да отстрани нередностите. Ако ЕБО 
установи нарушение, това може да доведе до 
допълнителни действия от страна на Европей-
ската комисия.

Оценяване на разходите и ползите

ЕБО прилага принципа за по-добро регулира-
не в своите усилия да разработи Единния пра-
вилник и се стреми да гарантира, че извършва 
достатъчни оценки на въздействието, за да 
подпомогне разработването на регулаторните 
си политики. Съгласно съответните разпоред-
би на учредителния регламент на ЕБО, Органът 
разработва технически стандарти, насоки, пре-
поръки и становища въз основа на подробни 
оценки на въздействието, като измерва допъл-
нителните разходи и ползи от различните въз-
можности на политиката и предложените тех-
нически спецификации. Тази дейност включва 
извършване на проучвания на количественото 
въздействие, анализиране на индивидуални и 
обобщени банкови данни, оценяване на под-
ходящи методологии за използване на таки-
ва данни и извършване на качествен анализ, 
както и преценяване, ако е целесъобразно, на 
последиците за пропорционалността от пред-
ложенията на ЕБО.
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Провеждане на партньорски проверки

Партньорските проверки на ЕБО имат за цел 
допълнително да се повиши съгласуваността 
на резултатите от надзора. Партньорските про-
верки се провеждат в съответствие с разпо-
редбите на член 30 от учредителния регламент 
на ЕБО и решението на ЕБО за създаване на 
групата за проверка. Партньорските проверки 
включват оценка на адекватността на ресурси-
те и договореностите за управление на компе-
тентните органи, особено във връзка с прила-
гането на РТС и ТСИ; степента на постигнатото 
сближаване в прилагането на правото на ЕС и 
в надзорните практики; и преценка на най-до-
брите практики, разработени от компетентните 
органи. Освен това ЕБО трябва да предостави 
публичен достъп до най-добрите практики, 
които могат да бъдат определени чрез парт-
ньорски проверки. 

През октомври 2018  г. след публикуване на 
окончателния доклад от партньорската провер-
ка във връзка с РТС относно уведомленията за 
упражняване на дейност, Съветът на надзорни-
ците одобри заданието на партньорската про-
верка на РТС относно критерии за определяне 
на категориите персонал, чиито професионал-
ни дейности оказват значително въздействие 
върху рисковия профил на институцията.

Поддържане на Интерактивния единен 
наръчник

Интерактивният единен наръчник е сборник 
с важни законодателни рамки от правомощи-
ята на ЕБО: РКИ и ДКИ  IV, ДВОБ, ДСГД и, от 
2018 г., както и Директивата за платежните ус-
луги (ДПУ2). Този източник дава възможност на 
заинтересованите страни да правят справка в 
съответните законодателни рамки, които съ-
държат връзки от членовете в текстове от ниво 
1 към всякакви свързани технически стандарти 
(РТС и ТСИ), разработени от ЕБО и приети от 
Европейската комисия, както и насоки на ЕБО 
и въпроси и отговори, свързани с тези законо-
дателни и регулаторни текстове.

Значението на инструмента за въпроси и от-
говори е отразено в постоянно големия брой 
отправяни въпроси: Към 31 декември 2018  г. 
4440 въпроса (в сравнение с 3650 в края на 
2017  г.) са били изпратени чрез специалния 
инструмент за въпроси и отговори на уебсайта 
на ЕБО. 

Закриване на делото

Закриване на делотоСъветът на надзорниците 
приключва делото

Прекратяване на делото, 
без да се открива 
разследване 

Съветът на 
надзорниците приема 
проекта на препоръка 

Получаване на 
искане

Потвърждение за 
получаване 

Оценка на случая

Откриване на 
разследване

Свикана група за оценка 
на случая 

Групата представя на 
компетентния орган 
проект на препоръка за 
коментари

Групата представя 
проект на препоръка на 
Съвета на надзорниците

Фигура 6: Процесът, свързан с нарушения на правото на Съюза
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Предоставяне на правна подкрепа за 
дейността на ЕБО

През 2018  г. правното звено осигури правна 
подкрепа за управляващите органи, ръковод-
ните органи и основните политически и опе-
ративни звена на ЕБО. Що се отнася до регу-
латорните дейности на ЕБО, правното звено 
осигури правен анализ и подкрепа за изгот-
вянето на обвързващи технически стандарти, 
насоки, препоръки и становища. Освен това 
правното звено предостави съвети относно 
дейности, свързани с надзора, като издаде 
надзорни препоръки, както и като улесни раз-
решаването на спорове.

Във връзка с институционалната среда на 
ЕБО беше предоставена правна подкрепа по 
въпроси, свързани с преместването на ЕБО, 
по-специално договарянето и изготвянето на 
договори.

Работа за защита на личните данни

Предвид своята отговорност за защита на 
данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 
45/2001, ЕБО установи връзка с офиса на Евро-
пейския надзорен орган по защита на данни-
те. През 2018 г. определени служители в ЕБО 
популяризираха важната роля на въпросите 
за защита на данните сред персонала на ЕБО, 
по-специално чрез повишаване на значението 
на защитата на данните по време на въвежда-
щото обучение, организирано за нови служи-
тели. Определените служители участваха ак-
тивно в срещите на Мрежата на ЕС за защита 
на данните, включително във връзка с въвеж-
дането на Общия регламент относно защитата 
на данните. 

Предоставяне на електронни услуги в 
подкрепа на основните функции на ЕБО 
и вътрешната администрация

2018 беше една от изпълнените с най-много 
предизвикателства за ИТ отдела на ЕБО, като 
се има предвид натрупването на припокрива-
щи се работни потоци от решаващо значение 
за изпълнението на дадена задача, в допъл-
нение към гарантирането на стабилни работни 
дейности и постоянни подобрения, особено 
предвид изискванията, свързани с премества-
нето в Париж, мигрирането на центъра за дан-
ни и програмата EUCLID.

Като част от работната програма по премества-
не в Париж ИТ звеното изготви, проектира 
и пусна в експлоатация нова съвременна и 
сигурна офис инфраструктура, включително 
свързаност за сигурна, високомобилна, без-
жична работна среда, аудиовизуална инфра-
структура за заседателни зали и съоръжения 
за конференции. В рамките на този процес 

ИТ звеното се възползва от възможността да 
премине към решения „под формата на услуга” 
(за печатане, телефония и комуникации), като 
същевременно намали разходите, подобри си-
гурността и увеличи гъвкавостта и качеството. 
ИТ звеното разгърна инфраструктура и реше-
ния за 100 % мобилност на работната сила на 
организацията (лаптопи и решения за работа 
от разстояние), като същевременно засили си-
гурността.

Програмата EUCLID е основният цифров еле-
мент на стратегията на ЕБО за разширяване 
на надзора в целия банков пазар на ЕС. През 
2018 г. ИТ звеното постигна напредък в прила-
гането на работен поток 2 от EUCLID (инстру-
мент за управление на основни данни), като 
същевременно осигури платформи за сбли-
жаване за предстоящи проекти (Регистърът по 
ДПУ2) и съществуващи приложения (Регистъ-
рът на кредитните институции).

През 2018 г. ИТ звеното запази също текущата 
платформа за събиране на данни от надзора 
ESP 10, като я приведе в съответствие с моде-
ла на данни DPM 2.8. ЕБО завърши и стартира 
проект за анализ на данни, като изготви осно-
вана модел на данни платформа за анализ, оси-
гуряваща на персонала на ЕБО възможности за 
самостоятелен бизнес анализ. През юли 2018 г. 
ЕБО завърши преминаването към инфраструк-
турата на Европейската система на централни-
те банки (ЕЦСБ) за сигурна електронна поща, 
което даде възможност на персонала на ЕБО да 
участва в защитен обмен на съобщения от край 
до край с членове на националните компетент-
ни органи.

Комуникация и насърчаване на работата 
на ЕБО

През 2018  г. екипът за комуникациите изпъл-
ни няколко задачи, за да популяризира голям 
брой публикации и за да подпомогне осъщест-
вяването на главните проекти на ЕБО във ва-
жни области. Общо 119 новини и съобщения за 
медиите бяха публикувани през цялата година.

Пресбрифинги и интервюта бяха организи-
рани като реакция на конкретни събития или 
проактивно на базата на изходните данни на 
ЕБО, които в зависимост от конкретната при-
ложимост или чувствителност бяха определени 
като изискващи специално предназначени за 
целта медийни дейности. Това се отнасяше в 
особено голяма степен за становището относ-
но Брексит, стрес теста за целия ЕС и иници-
ативата за прозрачност. През 2018  г. екипът 
организира 43 интервюта и информационни 
брифинги за журналисти.

Като част от усилието за подобряване на въ-
трешните комуникации екипът продължи да 
изготвя и разпространява бюлетина за персо-
нала (девет издания, изпратени през 2018 г.).
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Профилите на ЕБО в социалните мрежи про-
дължиха да привличат силно внимание. На 8 
януари 2019 г. профилът в Twitter беше събрал 
8147 последователи — 23 % увеличение в срав-
нение с предишната година. Профилът на ЕБО 
в LinkedIn също се разрасна значително през 
2018 г. Броят на разглежданите страници също 
нарасна значително през годината, а броят по-
казвания достигна 13 958 през ноември.

През годината уебсайтът на ЕБО регистрира 
средно 8681 посетители на ден. Общо уеб-
сайтът получи над 3,16 млн. посещения през 

2018  г. (+12,53  % спрямо 2017  г.), което отго-
варя на над 9,3 млн. разглеждани страници 
(+6,63 %). От географска гледна точка най-го-
лямата част от посещенията е от Обединено-
то кралство (15,27  %), следвано от Германия 
(11,95 %) и САЩ (9,8 %).

Обобщено представяне на бюджета

Коригиращият бюджет за 2018 г. се публикува в 
Официален вестник на ЕС.

Подготовката на ЕБО за Брексит 

През 2018  г. ЕБО продължи да проследва от-
близо свързаните с Брексит развития, за да 
разбере потенциалните рискове, и издаде 
второто си становище, целящо да насочи вни-
манието на финансовите институции и надзор-
ниците към тези рискове, както и да подчертае 
необходимостта финансовите институции да 
въведат подходящи мерки за намаляване на 
последиците. 

Становището от юни 2018 г. беше съсредоточе-
но върху рисковете, дължащи се на привидна-
та липса на адекватни подготовки от финан-
совите институции, с оглед да се гарантира, 
че финансовите институции i) ще установят 
дали имат преки или косвени експозиции към 
Обединеното кралство и ii) ако това е така, ще 
разгледат въпросните рискове и как биха мог-
ли да им се отразят, като вземат решение за 
адекватно действие за намаляване на после-
диците и изготвят планове за действие при из-
вънредни ситуации. През декември 2018 г. ЕБО 
също призова за повече действия от страна на 
засегнатите от Брексит финансови институции 
в областта на комуникирането на свързаните с 
Брексит рискове и на мерките за намаляване 
на последиците, предприемани спрямо техни-
те потребители. 

ЕБО извършва също активна дейност за под-
готовка на договореностите за сътрудничество 
след Брексит, като фокусът се поставя в три 
направления: i) сътрудничество между надзор-
ниците, ii) сътрудничество между органите за 
преструктуриране и iii) сътрудничество между 
ЕБО (като орган) и органите на Обединеното 
кралство. Във всички тези три области ЕБО 
разработи меморандуми за разбирателство с 
цел те да бъдат готови в разумен срок преди 
края на март 2019 г. 

Що се отнася до изпълнението на плана за 
преместване, свързан с преместването на ЕБО 
в Париж, през април 2018 г. ЕБО издаде пока-
на за представяне на предложения за наем на 
офис пространство в Париж и район Дефанс. 

След оценка на офертите и последвалия из-
бор на ново помещение, през май 2018  г. на 
Съвета на надзорниците, а през юни 2018  г. 
на Европейския парламент и на Европейския 
съвет беше представена за одобрение папка с 
документи на сградата. Много от оперативни-
те звена на ЕБО участваха в процеса по пре-
местване, като предоставяха от правни съвети 
до човешки ресурси и корпоративна помощ, 
процедури по възлагане на обществени поръч-
ки, действия за комуникация с цел информи-
ране на заинтересовани страни и ИТ решения. 

Междусекторна работа на ЕНО в рамките 
на Съвместния комитет

През 2018  г. под председателството на ESMA 
Съвместният комитет продължи да изпълнява 
ролята на централно звено за сътрудничество 
и обмен на информация между ЕНО наред с 
Европейската комисия и Европейския съвет за 
системен риск. В работата на Съвместния ко-
митет се обърна особено внимание на свърза-
ните с Брексит въпроси, като ЕНО продължиха 
подготовката си за излизането на Обединеното 
кралство от ЕС. Същевременно продължи на-
предъкът в дейността в други важни между-
секторни области, например увеличаване на 
защитата на потребителите, проследяване на 
финансовите иновации и борба с изпирането 
на пари и финансирането на тероризма. 
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ПРИОРИТЕТИ ЗА 2019 Г.

 � Принос за плана за действие с цел справяне с необслужваните кредити в Европа

 � Подготовка за прилагане на основните нови елементи от законодателството 
на ЕС

 � Разбивка на мандатите по линия на РКИ2

 � Изпълнение на първите мандати за СП за КРК и основно преразглеждане на търгов-
ския портфейл (ОПТП) по линия на РКИ2

 � Разглеждане на новия пруденциален режим за инвестиционните посредници

 � Секюритизации — право на ЕС в областта на СТЕ

 � Подготовка за прилагането на Базел III в ЕС

 � Покана за становище по реформите на Базел III след кризата

 � Описание на рисковете и възможностите, произхождащи от финансовите 
иновации

 � Проследяване на финансовите иновации 

 � Устойчиви финанси

 � Оперативна устойчивост

 � Събиране, разпространение и анализиране на банкови данни

 � Проучване на осъществимостта за интегрирана европейска рамка за отчитане

 � Данни за преструктурирането

 � Надзорен отчет по стълб 3

 � Инициативата за прозрачност в ЕС за 2019 г.

 � Инструменти за използване на данни: акцент върху анализа на данните

 � Наблюдение на прилагането и сближаването на политиките за преструктури-
ране и пруденциалните политики

 � Моделиране по линия на МСФО 9

 � Насърчаване на увеличаването на способността за покриване на загуби на банко-
вата система в ЕС

 � Определяне и анализиране на тенденциите и потенциалните рискове и 
уязвимите страни и подкрепяне на усилията за преструктуриране на необ-
служвани кредити

 � Принос за плана за действие на ЕС относно устойчиви финанси

 � Подобряване на надзора по отношение на борбата с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма и засилване на сътрудничеството

 � Защита на потребителите и принос за сигурни и лесно осъществими малки 
плащания в ЕС

 � Защита на потребителите

 � Принос за съгласувано прилагане на ДПУ2

 � Защита на вложителите

 � Гарантиране на безпроблемното преместване на ЕБО в Париж
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ЕВРОПЕЙСКИ БАНКОВ ОРГАН

Основни публикации и решения

Изчерпателен списък на публикациите и решенията на ЕБО през 2018 г.

Продукт Дял

Насоки Съвместни насоки относно прилагането на съществуващите Насоки на Съвместния комитет 
относно разглеждането на жалби за органите, компетентни за упражняването на надзор 
върху новите институции по ДПУ2 и/или ДИК

Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции

Насоки относно изискванията за оповестяване във връзка с преходните мерки за МСФО 9

Насоки за докладване на измами съгласно
Директивата за платежните услуги 2 (ДПУ2)

Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции

Насоки относно условията за възползване на освобождаването от
механизма за непредвидени разходи съгласно член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) 
2018/389 (РТС за SCA & CSC)

Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка
(ПНПО) и надзорните стрес тестове

Насоки относно критериите за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи 
търговски ценни книжа

Технически стандарти за 
изпълнение

Преразгледан списък с ТСИ относно надзорния отчет

Преразгледан списък с правила за валидиране в ТСИ относно надзорния отчет

ТСИ относно предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране 
съгласно член 11, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС

ТСИ за сравнителния анализ на вътрешните подходи

ТСИ относно изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията за 
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, 
съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява 
пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета

Регулаторни технически 
стандарти

РТС относно сътрудничеството между компетентните органи в държавите членки по 
произход и в приемащите държави членки в надзора над платежните институции, работещи 
на трансгранична основа съгласно член 29, параграф 6 от ДПУ2

РТС относно хомогенността на базисните експозиции в секюритизация съгласно член 20, 
параграф 14 и член 24, параграф 21 от Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща 
рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и 
стандартизирани секюритизации

РТС относно определяне на естеството, остротата и продължителността на икономически 
спад съгласно член 181, параграф 3, буква а) и член 182, параграф 4, буква а) от Регламент 
(ЕС) № 575/2013

РТС за определяне на изискванията за инициаторите, спонсорите и първоначалните кредитори, 
свързани със задържане на риска съгласно член 6, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402

РТС за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 относно техники за намаляване 
на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез 
централен контрагент

Становища/консултации Становище относно мерките в съответствие с член 458 на Регламент (ЕС) № 575/2013

Становище относно мерките в съответствие с член 458 на Регламент (ЕС) № 575/2013

Становище относно подготовките за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз

Становище относно прилагането на РТС относно установяване на идентичността на клиента 
и общите и сигурни комуникации

Становище относно използването на удостоверения по eIDAS съгласно РТС относно 
задълбочено установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни комуникации
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Продукт Дял

Доклади и отчети Доклад относно тежестите върху активите
Доклад относно сравнителния анализ на практиките на възнаграждение на равнището на 
Европейския съюз и данните за лицата с високи доходи (данни към края на 2016 г.)

Доклад относно първите наблюдения на въздействието и прилагането на МСФО 9 от 
институциите на ЕС

Доклад за плановете за финансиране

Доклад относно дейността от 2016 г. за наблюдение на риска, свързан с корекцията на 
кредитната оценка

Доклад относно мерките за ликвидност съгласно член 509, параграф 1 от РКИ

Доклад относно законовите пруденциални предпазни механизми

Доклад относно резултатите от наблюдението на изискванията по Базел IIII на базата на 
данни към 31 декември 2017 г.

Доклад относно рамката за редуциране на кредитния риск

Доклад относно европейските обезпечени ценни книжа

Доклад относно функционирането на колегиите за преструктуриране през 2017 г.

Доклад относно функционирането на надзорните колегии през 2017 г.

Доклад за изпълнението на Насоките на ЕБО относно методите за изчисление на вноски в 
схеми за гарантиране на депозитите

Доклад относно партньорския преглед на РТС за уведомленията за упражняване на дейност

Доклад относно пруденциалните рискове и възможностите за институциите, произхождащи 
от финансовите технологии

Доклад относно препоръките за еквивалентността на режимите на поверителност

Годишен доклад за 2017 г.

Годишен доклад за оценката на риска

Доклад относно мониторинга на допълнителните инструменти от първи ред на институциите 
на ЕС — трета актуализация

Доклад относно мониторинга на инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, 
издадени от институциите на ЕС — първа актуализация

Доклад за финансово образование за 2017/18 г.

Доклад относно наблюдението на изискванията по ДКИ IV — РКИ/Базел IIII на базата на 
данни към 30 юни 2017 г.

Съвместен доклад относно измененията на Регламента за европейската пазарна инфраструктура 
по отношение на задължението за клиринг съгласно Регламента за секюритизациите

Съвместен доклад с предложение за изменение на изискванията за двустранно допълнително 
обезпечение в помощ на подготовките за Брексит за договорите за извънборсови деривати 

Съвместен доклад относно рисковете и уязвимите места във финансовата система на ЕС

Съвместен доклад относно резултатите от дейността за наблюдение във връзка с 
автоматизирането на финансовите консултации

Съвместен доклад относно масивите от данни

Документи за обсъждане Документ за обсъждане относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните 
експозиции

Документ за обсъждане относно проект на Насоки относно ИКТ и управление на рисковете 
за сигурността

Документ за обсъждане за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/2070 на 
Комисията във връзка със сравнителния анализ на вътрешните модели

Документ за обсъждане относно ТСИ за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 
2016/322 във връзка с коефициента на краткосрочното ликвидно покритие за целите на 
отчитането на ликвидността

Документ за обсъждане относно ТСИ за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 
680/2014 във връзка с FINREP

Документ за обсъждане относно ТСИ за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 
680/2014 във връзка със секюритизациите
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Продукт Дял

Документ за обсъждане за приблизителна оценка на LGD при икономически спад

Документ за обсъждане относно управлението на необслужвани и преструктурирани 
експозиции

Документ за обсъждане относно договореностите за възлагане на външен изпълнител

Документ за обсъждане относно прилагането на съществуващите Насоки на Съвместния 
комитет относно разглеждането на жалби за органите, компетентни за упражняването на 
надзор върху новите институции съгласно ДИК и/или ДПУ2

Документ за обсъждане относно условията, при които на институциите се разрешава да 
изчисляват капиталовите изисквания, произхождащи от секюритизирани експозиции, в 
съответствие с подхода на закупените вземания

Документ за обсъждане относно новата версия на проекта на неговия модел на данни 
DPM 2.9

Документ за обсъждане относно определяне на естеството, остротата и продължителността 
на икономически спад съгласно член 181, параграф 3, буква а) и член 182, параграф 4, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013

Документ за обсъждане относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок 
риск съгласно член 128, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Документ за обсъждане относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от 
обезпечени с активи търговски ценни книжа

Документ за обсъждане относно изменение на регулаторните технически стандарти 
(РТС) във връзка със задължението за клиринг и техниките за намаляване на риска за 
извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг

Документ за обсъждане относно изменение на техническите стандарти за изпълнение във 
връзка с определяне на кредитните оценки на агенцията за външна кредитна оценка (АВКО) 
съгласно РКИ

Документ за обсъждане относно изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на 
Комисията от 8 март 2017 г. относно основните информационни документи за пакети с 
инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни 
продукти (ПИПДОЗИП)

Документ за обсъждане относно сътрудничество и обмен на информация за целите на 
Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, които извършват надзор над 
кредитните и финансовите институции

Решения Решение от Съвета на надзорниците на ЕБО относно стрес тест на равнището на ЕС през 
2019 г.

Решение относно разрешаване на разногласието между два органа за преструктуриране — 
Единния съвет за преструктуриране и Националната банка на Румъния

Препоръки Препоръка до малтийския отдел за анализ и финансово разузнаване (FIAU) относно 
необходимите действия за спазване на Директивата за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма

Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност



СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕС

Лично
В целия Европейски съюз има стотици информационни офиси на Europe Direct. 
Можете да намерите адреса на най-близкия до Вас офис на: http://europa.eu/contact

По телефон или имейл
„Europe Direct” е услуга, която предоставя отговори на Вашите въпроси за Европейския съюз. 
Можете да се свържете с тази услуга 
– на безплатен телефонен номер: 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори могат да таксуват тези 

разговори), 
–  на следния стационарен телефон: +32 22999696 или 
–  по електронна поща чрез: http://europa.eu/contact

КАК ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Можете да намерите информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС на 
уебсайта Europa: http://europa.eu  

Публикации на ЕС
Можете да свалите или поръчате безплатни и платени публикации на ЕС от книжарницата на 
ЕС на адрес:  
http://bookshop.europa.eu. Можете да получите многобройни копия от безплатните публикации, 
като се свържете с Europe Direct или местния информационен център (вж. http://europa.eu/contact)

Законодателство на ЕС и свързани с него документи
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото законодателство на ЕС от 1951 г. във 
всички официални езикови версии, отидете в EUR-Lex на: http://eur-lex.europa.eu

Отворени данни от ЕС
Порталът за отворени данни на ЕС (http://data.europa.eu/euodp/en/data) предоставя достъп до 
данни от ЕС. Данните могат да бъдат свалени и използвани безплатно както за търговски, така и 
за нетърговски цели.



ЕВРОПЕЙСКИ БАНКОВ ОРГАН

floor 24—27, Europlaza, 20 avenue André Prothin, 
La Défense 4, 92400 Courbevoie, France

Тел.  +33 186 52 7000 
Електронен адрес: info@eba.europa.eu

http://www.eba.europa.eu
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