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• Минимални изисквания
• Детайлност на данните
• Еднократно определяне

РЕЧНИК НА ДАННИТЕ

• Събиране и обмен на 
данни

• Еднократна отчетност

ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА ЗА 
СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

• Съвместен комитет
• Координация между 

органите

УПРАВЛЕНИЕ

Европейският банков орган (ЕБО) 
работи за вас
Ние сме агенция на Европейския съюз 
(ЕС) с общо 215 служители от цяла 
Европа. 

По време на пандемията от Covid-19 
издадохме 122 регулаторни продукта, 
включително технически стандарти, 
насоки, становища и доклади за 
изграждане на по-сигурен финансов 
сектор за вас.

Разпределение по пол

Жени 48.80 %
Мъже 51,20 %

Поверената ни мисия
Помагаме за създаването 
на единен наръчник с 
обвързващи за 
прилагане стандарти за 
финансовите институции 
в ЕС. Тази 
равнопоставеност 
укрепва банковия сектор 
на ЕС и помага при 
защитата на 
вложителите, 
инвеститорите, 
потребителите и вас.

маляване на риска
Периодът от 2021 г. до 2025 г. е последната фаза 
за определянето на нови правила за 
инвестиционните посредници.

29 регулаторни продукта, съобразени с 
размера и дейностите на дружествата, ще 
контролират рисковете и ще увеличат 
прозрачността.
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Защита на парите ви
Когато дружествата фалират, 
инвеститорите и акционерите следва да 
поемат загубите, а не данъкоплатците.

През 2022 г. ще докладваме относно 
минималния собствен капитал (МИПЗ), 
необходим за тази цел. След това ще 
представим оценка на въздействието.

Когато дружествата фалират, 
инвеститорите и акционерите следва да 
поемат загубите, а не данъкоплатците.

През 2022 г. ще докладваме относно 
минималния собствен капитал (МИПЗ), 
необходим за тази цел. След това ще 
представим оценка на въздействието.

Доклад

Еднократно определяне на данните и 
еднократна отчетност
Работим за изграждането на интегрирана 
система за отчетност, която ще създаде 
единна екосистема с рационализиран 
отчетен процес както за отчитащите се 
институции, така и за органите.

Хармонизиране на прилагането 
на правилата за пазарен риск
Институциите са изложени на риск от загуби 
при промяна на пазарните цени. Ние 
помагаме за хармонизиране на 
прилагането на новата рамка на ЕС за 
пазарен риск и я обезпечаваме 
технически.

Януари 2022 г. – фаза 1 
Проучване -12 месеца

Януари 2023 г. – фаза 2 
Подготовка - 6 месеца

Януари 2024 г. – фаза 3 
Разработване — 18 месеца

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf
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150+EBA

Направихме оценка на въздействието и 
пригодността на рамката Базел lll за 
нейното прилагане в ЕС.

Финализиране на глобалния режим 
за капиталовите изисквания

Препоръки

Разходите за по-високи капиталови изисквания 
ще бъдат компенсирани от 
макроикономическите ползи на един п   о-
стабилен банков сектор.

Освен това разходите ще намаляват с течение 
на времето, а ползите ще бъдат постоянни.

Ползите са по-големи от разходите

Наблюдение на въздействието
Събираме данни, за да помогнем на ЕС да 
проследява напредъка и въздействието 
на рамката Базел lll.

Последното ни упражнение обхвана 99 банки 
от 17 държави.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
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ЕБО допринесе значително за 
редуциране на социално-икономическото 
въздействие на Covid-19 чрез бързи, 
решителни и координирани действия в 
различни сфери.

Това позволи на банките да осигурят 
непрекъсваемост на дейността и 
подходящо обслужване за своите 
клиенти.

Нашата реакция по отношение на COVID-19

Бързо

Решително

Координирано

Помогнахме за облекчаване на отчетните 
изисквания и призовахме банките да 
преустановят изплащането на 
дивиденти.

Дейностите ни за облекчаване имаха за 
цел да освободят до  179 млрд. евро за 
покриване на загубите и подпомагане 
отпускането на нови кредити.

Облекчаване на натиска

179 млрд. евро

Тъй като безконтактните 
картови плащания се 
увеличиха, призовахме за 
увеличаване на горната 
им граница до 50 евро.

Шест седмици по-късно 
всички държави членки 
на ЕС, освен една, 
последваха нашата 
препоръка.

Реална икономика

С увеличаване на  работата 
от разстояние и 
цифровото банкиране 
публикувахме насоки за 
поддържане на 
непрекъсваемостта на 
дейността.

Няма случаи на сериозни 
смущения във 
финансовите институции от 
кибератаки, свързани с 
COVID-19, докладвани на 
компетентните органи.

Киберпрестъпност

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
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Допълнителен 
инструмент към 
регулирането и 

надзора на 
финансовото 

поведение 

Акцент върху 
обучението в 
областта на 

финансовите 
иновации

Специфични 
целеви групи: 

младежи и 
възрастни хора

PЗащита на вашите плащания

TЕБО повиши сигурността  на милиарди 
електронни плащания, извършвани в ЕС 
всеки месец: трансакции, които се 
верифицират от самите вас чрез два от три 
възможни фактора:

Нещо, което само вие з  наете

Нещо, което само вие  
притежавате

Нещо, което само вие с  те 

Координиране във връзка с финансовата 
грамотност
Потребителите се нуждаят от помощ, за да 
разберат как функционират финансовите 
пазари. Затова създадохме хранилище и доклад 
относно образованието в областта на финансите.

Те описват най-разпространените  подходи, 
използвани от националните органи и извлечените 
поуки в полза на евентуални бъдещи подходи.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


Финансовите институции разчитат все 
повече на технологиите за ежедневните 
си отношения с клиентите.

60 % от банките отчитат положителен 
ефект върху разходите си в резултат на 
цифровите иновации и използването 
на нови технологии.

По-ефективно финансиране

Възходът на технологиите
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В съответствие с 
новите правила на ЕС 
относно изкуствения 
интелект ще проучим 
начини да се 
гарантира, че 
финансовият сектор го 
използва по 
безопасен, надежден 
и етичен начин.

Вашият център на знания

Технологична подкрепа за 
по-добра регулация

Улесняваме използването на иновации за 
целите на спазването на регулаторните 
изисквания.
Четири пети от финансовите дружества 
смятат, че това ще подобри управлението 
на риска, а повечето регулаторни органи 
смятат, че това ще повиши ефективността.

Основахме Центъра на ЕБО за знания в 
областта на ФинТех с цел споделяне на 
най-добри практики в сектора и 
насърчаване на иновациите. 

Той обединява екосистемата на 
заинтересовани страни с интереси в 
новите финансови технологии.
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Повишаване на 
ефективността

По-добро 
управление на риска

60%
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ЦЕНТЪР НА 
ЕБО ЗА 

ЗНАНИЯ В 
ОБЛАСТТА 

НА ФИНТЕХ

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf
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EBA

В световен мащаб се счита, че престъпниците 
изпират до 1,87 билиона евро* годишно.

Мръсните пари финансират организираната 
престъпност и тероризма.

Борба с изпирането на пари

1,87 билионаевро

*източник: Европол

Управление на риска
ЕБО ръководи, координира и наблюдава 
борбата на ЕС с финансовите престъпления.

Разработваме политики, определяме 
приоритети и извършваме разследвания. 
Нашите  20 насоки помагат за свеждане до 
минимум на свързаните рискове.

РЪКОВОДИМ

НАБЛЮДАВАМЕ КООРДИНИРАМЕ

Отговорно управление

При съпоставяне на разходите и 
ползите, свързани с нашите 20 насоки, 
очакваме нетното въздействие върху 
компетентните органи да е близо до нула.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


1,200
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Защо ЕСУ е от значение

Банките трябва да вземат предвид 
рисковете от факторите, свързани с 
екологията, социалните въпроси и 
вътрешното управление (ЕСУ)

Социални въпроси: Грижа за човека

Вътрешно управление: 
По-добра стопанска дейност

Екология: Грижа за планетата

За да може ЕСУ да работи за вас

Включваме ЕСУ в своята работа с ваша 
помощ.

С принос от над 1200 души, отговорили по 
време на консултацията, разработихме 
регулаторни стандарти за оповестяване 
на ЕСУ данни за финансови продукти.

По-зелена Европа започва у дома
Като първа стъпка по пътя към 
устойчивост  и непрекъснато 
усъвършенстване, въвеждаме   система за 
екологично управление.

Заедно можем да  постигнем промяна.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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