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1. Резюме 

Избухването на пандемията от COVID-19 и мерките за реагиране, приети в много държави в 
цял свят, както и в Европейския съюз (ЕС), включително различните форми на ограничаване 
на населението, имат значителни икономически последици. По-специално, много 
предприятия и частни лица, засегнати от кризата, могат да бъдат изправени пред недостиг на 
ликвидност и затруднения при своевременното плащане на финансовите им и други 
ангажименти. 

В тази връзка Европейският банков орган (ЕБО) предприе редица стъпки, за да изясни 
гъвкавостта, заложена в регулаторната капиталова рамка, и да предостави оперативни 
облекчения в отговор на пандемията от COVID-19. Едно от основните решителни действия на 
ЕБО беше публикуването на Насоките относно законодателните и частните мораториуми 
върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 
(EBA/GL/2020/02, наричани по-нататък Насоките относно мораториумите)1. В Насоките 
относно мораториумите са посочени критериите, на които трябва да отговарят 
законодателните и частните мораториуми, така че да не е необходимо прилагане на 
автоматично прекласиране за преструктуриране и автоматична оценка на мерките за 
принудително преструктуриране. Като част от условията беше договорено Насоките относно 
мораториумите да бъдат ограничени във времето, след което мораториумът трябва да бъде 
обявен и приложен (т.е. плащането следва да бъде отложено) преди 30 юни 2020 г. 

При публикуването на Насоките относно мораториумите обаче ЕБО разгледа възможността 
за удължаване на крайния срок 30 юни 2020 г. в зависимост от последващото развитие. Тъй 
като икономиките на ЕС все още не са напълно отворени и като се има предвид, че кризата, 
предизвикана от COVID-19, засяга държавите от ЕС по различен начин и с различна скорост, 
ЕБО реши да продължи да подкрепя банките при предоставянето на финансиране на 
европейските предприятия чрез удължаване с три месеца на срока за прилагане на 
Насоките2. 

С настоящите насоки се изменя точка 10, буква е) от Насоките относно мораториумите с цел 
въвеждане на нов срок – 30 септември 2020 г., който замества предишния срок 30 юни 2020 г. 

Поради спешния характер на въпроса и специфичния акцент на настоящите насоки върху 
мерките, свързани с пандемията от COVID-19, ЕБО реши в този случай да не извършва 
обществени консултации или анализ на разходите. ЕБО уведоми Групата на участниците от 
банковия сектор за намерението си да изготви насоките, но не е поискал нейното становище. 

  

                                                            
1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures 
2 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september
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1. Спазване на насоките и 
задължения за докладване 

Статут на насоките 

1. В настоящия документ се съдържат насоки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) 
№ 1093/20103. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 
компетентните органи и финансовите институции трябва да положат всички усилия за 
спазване на насоките. 

2. В насоките е представено становището на Европейския банков орган (ЕБО) за 
подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това 
как следва да се прилага правото на Съюза в дадена област. Компетентните органи, както 
са определени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят 
тези насоки, трябва да ги спазват, като ги включат в практиките си по подходящ начин 
(напр. като изменят своята правна рамка или надзорни процеси), включително когато 
насоките са предназначени основно за институциите. 

Изисквания за докладване 

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, до 26 август 2020 г. 
компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват 
тези насоки или, в противен случай, да изложат причините за неспазването им. При липса 
на уведомление в този срок ЕБО ще счита, че компетентните органи не спазват 
изискванията. Уведомленията следва да се изпращат чрез формуляра, достъпен на 
уебсайта на ЕБО, като се посочи референтен номер „EBA/GL/2020/08“. Уведомленията се 
подават от лица, оправомощени да докладват за спазването от името на техните 
компетентни органи. Всяка промяна в статута на спазването трябва също да бъде 
докладвана на ЕБО. 

4. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010. 

  

                                                            
3 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на 
Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12). 
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2. Адресати 

5. Настоящите насоки са предназначени за компетентните органи, определени в член 4, 
параграф 2, подточка i) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и за кредитните институции, 
определени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013. 

3. Изпълнение 

Дата на прилагане 

6. Настоящите насоки се прилагат от 25 юни 2020 г. 
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4. Изменения 

7. Точка 10, буква е) от Насоките EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните 
мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана 
от COVID-19, се изменя както следва: 

„е) мораториумът е стартиран в отговор на пандемията от COVID-19 и е приложен 
преди 30 септември 2020 г. Този срок обаче може да бъде преразгледан в бъдеще в 
зависимост от развитието на настоящото положение, свързано с пандемията от 
COVID-19.“ 
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