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Резюме

Три години след създаването си вследствие
на началото на финансовата криза Европейският банков орган (ЕБО) продължава
да играе важна роля за възстановяване на
доверието в банковата система. През 2013 г.
ЕБО отбеляза значителен напредък, като
продължи разработването на хармонизирани и обвързващи пруденциални правила за
банките и постигна положителни резултати
в създаването на общ подход за надзор на
банковия сектор. Предоставяйки сравними
и прозрачни данни за банковата система
на Европейския съюз (ЕС), ЕБО допринесе
също за пазарната дисциплина и финансовата стабилност в ЕС.

Създаване на единен наръчник
През 2013 г. ЕБО отбеляза голям напредък в
разработването на единния наръчник, който
ще предложи единен набор от хармонизирани пруденциални правила за банките в ЕС.
В течение на годината на ЕБО бе възложено да разработи технически стандарти и да
консултира Европейската комисия в редица
ключови области в резултат на новото законодателство, което влезе в сила през юли
чрез преразгледаната директива (ДКИ ІV) и
регламента (РКИ) за капиталовите изисквания, които транспонират „Базел ІІІ“ в правната рамка на ЕС. ЕБО започна също така
работа по възстановяването и преструктурирането на банките в ЕС.

Разработване на технически стандарти
ЕБО изготви проекти на технически стандарти относно собствения капитал на банките, които осигуриха, наред с други неща,
по-голяма яснота във връзка с дефиницията
за собствен капитал и неговото оповестяване от финансовите институции.
Друга ключова задача за ЕБО беше да въведе обща рамка за отчетност в ЕС. Единната
отчетност e от фундаментално значение, за
да могат надзорните органи ефективно да
оценяват рисковете и да сравняват банките. Общата рамка за отчетност ще улесни
докладването пред надзорните органи,
по-специално за трансграничните групи на
територията на ЕС, и ще допринесе за подобряване на ИТ инфраструктурата на банките
в ЕС. Техническите стандарти за изпълнение (ТСИ) относно отчетността пред надзорните органи се очаква да влязат в сила през
2014 г.
ДКИ ІV въведе по-строги правила във връзка с политиките на банките за възнагражденията, с оглед да се осигурят стабилно управление и разумно поемане на дългосрочен
риск в банковия сектор на ЕС. ЕБО трябваше да изготви два проекта на регулаторни
технически стандарти (РТС), които бяха предоставени на Европейската комисия през
2013 г. Първият РТС имаше за цел да идентифицира служителите, чиито професионални дейности имат съществено въздействие
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върху рисковия профил на институцията.
Във втория се съдържаше оценка как финансовите институции да структурират отпускането на променливо възнаграждение.
ЕБО публикува освен това доклад, съдържащ агрегирани данни за високоплатените
служители в банковия сектор за периода
2010 — 2012 г.; това регулярно събиране на
данни е в помощ на общата работа на ЕБО
относно възнагражденията в банковия сектор на ЕС.
Дейността на ЕБО във връзка с пазарния
риск има за цел да изясни някои от изискванията на пакета ДКИ ІV, като изготви
няколко технически стандарта в тази област.
Те включват третирането на рискове, различни от делта риска за опции и дефиниране на термина „пазар“, когато се прилага за
изчисляване на общата нетна позиция в капиталови инструменти съгласно стандартизираните подходи за пазарен риск. Това ще
съдейства за последователното прилагане
на рамката за пазарен риск, по-специално
за по-малките банки.
ЕБО извърши също така консултации относно пруденциалната оценка на оценените по
справедлива стойност позиции на банките
и предложи методологии, които да бъдат
използвани както от по-малките, така и от
по-големите институции. С цел да бъде калибриран подходът, бе проведено проучване
на количествените въздействия (QIS). Окончателният проект на РТС ще бъде предоставен на Европейската комисия в началото на
2014 г.
С оглед да бъдат хармонизирани капиталовите изисквания в ЕС, ЕБО се фокусира върху кредитния риск и изготви редица техни-

чески стандарти в тази област. Тази работа
ще продължи през 2014 г. с крайни срокове
за над 20 регулаторни стандарта, които следва да бъдат предоставени на Европейската
комисия не по-късно от 31 декември 2014 г.
Засилен акцент върху възстановяването и
преструктурирането
През 2013 г. ЕБО засили акцента на своите
усилия върху възстановяването и преструктурирането с оглед на предстоящата Директива за възстановяване и преструктуриране
на банките (ДВПБ). По-конкретно ЕБО издаде препоръка относно плановете за възстановяване и проведе консултации по три
проекта на регулаторни продукти относно
планиране на възстановяването. Те осигуриха основа за разработването на планове
за възстановяване в надзорните колегии (в
много случаи за първи път) и за сравнителен
анализ от страна на ЕБО за определяне на
най-добрите практики в тези планове. Окончателните регулаторни продукти относно
планиране на възстановяването ще бъдат
изготвени скоро след официалното публикуване на ДВПБ през 2014 г. с консултации
по широк набор от други регулаторни продукти през втората половина на годината.
Работата, която ЕБО трябва да извърши по
силата на ДВПБ, ще осигури необходимата
основа за надеждно и ясно сътрудничество,
както и за сближаване на практиките за разработване на стратегии и планове за преструктуриране.
Принцип на пропорционалност
ЕБО се стреми да гарантира, че в единния
наръчник ще бъде спазен принципът на
пропорционалност. ЕБО отчита многообразието, присъщо на банковата система на ЕС.
В това отношение ЕБО проведе през октомври семинар относно мерките, свързани с
принципа на пропорционалност за регулаторни цели. Пропорционалността ще остане
основен принцип в целия набор от работа и
дейности на ЕБО.
Въпроси и отговори във връзка с единния
наръчник
С цел да улесни прилагането на ДКИ ІV, през
2013 г. ЕБО стартира платформа за въпроси
и отговори в сътрудничество с Комисията.
Платформата предлага интерфейс за националните надзорни органи и финансовите
институции с оглед да се улесни разбирането на правилата и да се гарантира систематично прилагане на единния наръчник.
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Предоставяне на технически консултации
на Европейската комисия

ка на управлението на вътрешните модели,
свързани с различните видове риск.

Пакетът ДКИ ІV изисква от ЕБО да дава
технически консултации на Европейската
комисия, която отговаря за приемането на
делегирани законодателни актове. В тази
връзка изискването за ликвидно покритие,
за което Комисията подготвя делегиран акт,
бе основен обект на внимание от страна на
ЕБО през 2013 г. ЕБО публикува доклад за
въздействието на изискването за ликвидно
покритие и доклад, в който се определят активите с висока ликвидност (НQLA), които
институциите трябва да притежават, за да
изпълнят изискването за ликвидно покритие.

ЕБО има за задача да се отчита пред Комисията относно начините за съгласуване на
методологиите на финансовите институции
по отношение вътрешнорейтинговия подход
(IRB) и необходимостта от по-съпоставими
капиталови изисквания. Значителните различия, свързани с утвърждаването на моделите по IRB от страна на надзорните органи,
засегнаха силно съпоставимостта на РПА в
ЕС.

Освен това през 2013 г. ЕБО даде на Комисията технически консултации относно възможността за въвеждане на пруденциален
филтър в контекста на евентуално третиране
на нереализираните печалби за инструменти, оценени по справедлива стойност.
В течение на годината ЕБО допринесе за
работата по отношение на секюритизацията и покритите облигации, а през 2014 г.
ще изготви широкообхватен доклад за покритите облигации. ЕБО съсредоточи също
така дейността си върху секюритизацията,
по-специално във връзка с благоразумното прилагане на капиталовите изисквания,
както и с правилата за задържане. ЕБО си
поставя за цел да насърчи участниците
на пазара да преминат към по-прозрачен
и единен секюритизационен пазар. През
2014 г. се очаква ЕБО да продължи работата
си за осигуряване на безопасен и стабилен
секюритизационен пазар.

Насърчаване на сближаването на
надзорните практики в ЕС
Насърчаването на общ подход към надзора
в банковия сектор в ЕС е един от приоритетите на ЕБО. През 2013 г. ЕБО продължи работата си за по-голямо сближаване на надзорните практики, например чрез работата
си по отношение на рисково претеглените
активи (РПА), но също така и чрез повишаване на ефективността на колегиите от надзорни органи.
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Това е подготвителна стъпка, преди да започне да се извършва редовно пълен сравнителен анализ в ЕС. Поради тази причина през 2013 г. ЕБО извърши съществена
работа за анализиране на въпроса за съпоставимостта и публикува няколко важни
изследвания, включително доклад относно
консистентността на капиталовите изисквания по ІRB, доклад относно сравнителен
анализ на портфейл с нисък риск от неизпълнение, доклад относно процикличното
въздействие на капиталовите изисквания
към банките и доклад относно променливостта на РПА за портфейлите, изложени на
пазарен риск.
Надзорни колегии
Надзорните колегии са създадени за банки
с дъщерни дружества или значими клонове
в други държави членки и са жизненоважни
за ефективния надзор на банките с трансгранична дейност. Извършената работа
от ЕБО през 2013 г. помогна за засилване
на сътрудничеството и ефективността в колегиите. През 2013 г. ЕБО постави акцента
върху качеството на съвместните оценки на
риска и решенията, където бяха отбелязани
подобрения. ЕБО ще работи в тясно сътрудничество с единния надзорен механизъм
(ЕНМ) и колегиите за осигуряване на плавен
преход през 2014 г., когато ЕНМ поеме отговорността за надзора на банките в еврозоната.

Работа относно консистентността на
рисково претеглените активи
За да се гарантира съгласуваното прилагане на пруденциалните правила във всички
държави членки на ЕС, ЕБО извърши оцен-
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Като част от единния наръчник ЕБО изготви също технически стандарти в областта на
сътрудничеството между държавата по произход и приемащата държава и надзора на
трансграничните банкови групи.
Насърчаването на сближаването ще продължи да бъде приоритет за ЕБО през следващите години. На ЕБО бе възложена задачата да изготви единно ръководство за
надзор, чрез което да се насърчат най-добрите практики по отношение на надзорните
процедури и методологиите в ЕС. Въпреки
че ръководството не е правно обвързващо,
националните компетентни органи следва
да се придържат към него.

Повишаване на прозрачността и
възстановяване на доверието в
банките
Чрез събирането на данни за банковия сектор в ЕС и различните мерки за по-голяма
прозрачност ЕБО си поставя за цел да върне
доверието в банковия сектор. Целта на ЕБО
е да гарантира, че банките на ЕС запазват
силни капиталови позиции и че техните рискове и слабости са ясно идентифицирани.
Предоставяне на данни за банките в ЕС
ЕБО продължава работата си по разработването на ИТ инфраструктура за отразяване на
данните от регулаторната отчетност. Това ще
улесни процеса на отчитане за банките и ще
даде възможност на ЕБО да събира данни за
банките в ЕС.
ЕБО има уникалната възможност за преглед на банките в ЕС от микропруденциална
гледна точка. ЕБО изготвя два доклада годишно за оценка на риска, в които се анализират рисковете и слабите места на европейската банкова система, и сътрудничи
при изготвянето на доклади за оценка на
рисковете между секторите, публикувани от
Съвместния комитет на европейските надзорни органи. Освен това ЕБО продължи
да предоставя текущо информация на националните надзорни органи. През 2013 г.
ЕБО публикува също така своята матрица на
риска, в която са обобщени измененията на
основните показатели за риска на 56 банки в ЕС. Това помага за идентифициране
на ключовите рискови области и основните
тенденции в рисковите профили на банките. Осигуряването на участниците на пазара със съгласувани и съпоставими данни за
банките е много важно за насърчаване на
стабилността и прозрачността на финансо-
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вите пазари и връщане на доверието в банковата система на ЕС.
Укрепване на разпоредбите за капитала с
оглед засилване на доверието
През 2013 г. ЕБО изготви препоръка относно
запазването на базовия собствен капитал
от първи ред на банките по време на прехода към ДКИ ІV с цел да се гарантира, че
банките запазват номиналния размер на
натрупания от тях собствен капитал. Това
са последващи действия от препоръката на
ЕБО във връзка с рекапитализацията през
2012 г., която доведе да увеличаване на капиталовите позиции на банките с повече от
200 милиарда евро.
Като част от процеса за възстановяване на
доверието в банките Съветът на надзорниците на ЕБО поиска от националните компетентни органи да извършат преглед на
качеството на активите (ПКА) за класовете
активи, считани за високорискови. Това бе
последвано от публикуването на препоръки
за осигуряване на консистентност на ПКА в
ЕС през 2014 г., включително тези ПКА, които ще бъдат извършени от новосъздадения
ЕНМ.
През 2014 г. ЕБО ще координира общоевропейски стрес тест, като предостави на националните компетентни органи единна методология, която да им даде възможност да
извършат стриктна оценка на устойчивостта
на банките при неблагоприятни сценарии.
В допълнение на ползите от подобрената
надзорна оценка и мерките, които ще подобрят устойчивостта на банковата система,
публикуването на резултатите ще повиши
прозрачността и ще помогне да се преодолее несигурността относно състоянието на
банките на ЕС, укрепвайки по този начин
доверието в банковата система.
Насърчаване на прозрачността
През 2013 г. ЕБО оповести актуализирана информация за 64 европейски банки в
Европейското икономическо пространство
(ЕИП). Данните се основават на 730 000 информационни единици с данни, в това число
за собствения капитал, РПА и експозицията
към държавни ценни книжа. Целта на това
оповестяване беше да се насърчи по-доброто разбиране на капиталовите позиции и
експозицията на банките в ЕС като принос
за пазарната дисциплина и финансовата
стабилност.
Като част от поетото задължение да насърчава прозрачността и пазарната дисци-
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плина ЕБО наблюдаваше изпълнението на
оповестяванията по стълб 3, идентифицира
най-добрите практики и препоръча приемането на коригиращи действия. Освен
това ЕБО насърчаваше оповестяването и
прозрачността на информацията, свързана
с РПА, с оглед да отстрани безпокойствата
във връзка с надеждността на РПА.
Повишаване на надеждността на Еuribor
ЕБО работи в тясно сътрудничество с Европейския орган за ценни книжа и пазари
(ESMA) относно възможността за манипулиране на Еuribor. С оглед да повиши надеждността на Еuribor ЕБО отправи през 2013 г.
препоръки за хармонизиране на практиките за надзор на процеса на подаване на
Еuribor.

Защита на потребителите и
мониторинг на финансовите иновации
ЕБО играе ключова роля за защитата на потребителите, като насърчава прозрачността,
опростената структура и справедливостта на
пазара за финансови продукти с акцент върху ипотеките, потребителските заеми, спестовните продукти, кредитните/дебитните
карти, текущите сметки и разплащателните
услуги. ЕБО наблюдава също новите и съществуващите финансови дейности с оглед
насърчаване на сигурността и стабилността
на пазарите.
Защита на потребителите
ЕБО извърши интензивна работа относно
ипотеките с публикации, включващи „Становище относно добри практики за отговорно отпускане на ипотечни кредити“ и „Становище относно добри практики за работа
с клиенти със затруднения при погасяване
на ипотечни кредити“. Освен това ЕБО разработи и публикува за консултация първия
си РТС относно защитата на потребителите,
като определи минималната сума на застраховка за професионална отговорност на посредниците на ипотечни кредити.
В допълнение ЕБО публикува своя годишен
доклад относно тенденциите при потреблението, който ще помогне да бъдат определени приоритетите му за 2014 г. В доклада са
определени следните проблемни области за
потребителите:
 прозрачност и потребителски такси;
 обхват на непочтените практики при предлагането на финансови продукти;

 кредити в чуждестранна валута, застраховка за защита на плащанията и комплексни продукти;
 сигурност на технологиите, използвани за
банкови услуги;
 нови форми на набиране на средства, като
колективно финансиране.
През 2013 г. трите европейски надзорни органа работиха съвместно за изготвянето на
единен набор от изисквания при разглеждането на жалби от потребители, използващи
финансови продукти и услуги в трите сектора на банкирането, инвестициите и застраховките Те публикуваха освен това съвместна позиция относно процедурите за надзор
и управление на продуктите във връзка с
предлагането на финансови продукти. През
2014 г. ЕБО ще продължи тази дейност и ще
изготви по-подробни изисквания конкретно
за банкови продукти, като ипотечни кредити, потребителски заеми и кредитни карти.
Наблюдение на финансовите иновации
Като част от анализа, извършен от ЕБО на
финансовите иновации от гледна точка на
защитата на потребителите, ЕБО публикува становище относно добрите практики за
управление на риска на борсово търгуваните фондове като принос за гарантиране, че
финансовите институции управляват адекватно потенциалните рискове, свързани с
борсово търгуваните фондове. ЕБО публику-
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ковия сектор с цел да вземе предвид в своята работа гледната точка на участниците на
пазара, банковия сектор, потребителските
организации, ползвателите на финансови
продукти и академичните среди.
Работата на хоризонталния отдел включваше също съгласуване на дейностите за секторно и междусекторно обучение в областта
на надзора, предложено на националните
компетентни органи. Като част от целта на
ЕБО за развиване на обща надзорна култура
бяха организирани 12 семинара за секторно
и 19 — за междусекторно обучение за разпространяване на добрите надзорни практики в ЕС през 2013 г.

ва освен това предупреждение към потребителите относно опасностите от инвестиране
в договори за разлики. И най-важното, ЕБО
отправи предупреждение относно рисковете
от виртуални валути, например биткойните.
Това беше силен и своевременен сигнал от
ЕБО за информиране на потребителите относно факта, че виртуалните валути все още
не са регулирани и представляват значителни рискове, когато се използват като средство за разплащане. Следващата стъпка ще
бъде да се прецени дали виртуалните валути
могат и следва да бъдат регулирани.

Анализ и съгласуване на политиката
Гарантиране на качеството на продуктите
на ЕБО
Всички регулаторни и надзорни продукти,
разработени от ЕБО (включително технически стандарти, насоки, становища и препоръки), подлежат на щателна вътрешна
оценка. ЕБО има самостоятелен хоризонтален отдел, който предоставя правни консултации и указания, за да се гарантира, че
решенията, отнасящи се до политиката, са
информирани чрез висококачествен анализ
на данните и че оценките на въздействието
се извършват адекватно.
ЕБО извършва консултации и обменя мнения със заинтересованите страни по време
на изготвянето на регулаторни и надзорни
продукти. Обикновено се подготвя официален документ за консултации, на който участниците на пазара могат да отговорят писмено. ЕБО организира също така публични
изслушвания относно всички свои регулаторни продукти. Освен това ЕБО редовно се
консултира с Групата на участниците от бан-
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Друг важен аспект на дейността на ЕБО бе
провеждането на партньорски проверки на
националните компетентни органи за решаването на въпроси, като адекватност на
ресурсите на националните органи, съгласуваност на прилагането на законодателството на ЕС с надзорните практики и идентифициране на най-добрите практики. През
2013 г. ЕБО организира и проведе партньорска проверка по спазването от националните компетентни органи на конкретен аспект
от насоките на ЕБО относно стрес тестовете.
Контакти с държави извън ЕС
ЕБО поддържа редовни контакти с регулаторни и надзорни органи, експертни групи и
експерти, работещи по международните финансови стандарти на трети държави. Освен
това ЕБО участва редовно в регулаторните
диалози на Европейската комисия за финансовите пазари, включително в диалозите
с Русия, Япония и САЩ.
ЕБО си сътрудничеше с няколко институционални органа, като Базелския комитет за
банков надзор (БКБН) и Съвета за финансова стабилност (СФС), и осъществяваше регулярни контакти с Международния валутен
фонд (МВФ).
Съвместен комитет
Трите европейски надзорни органа съгласуват дейностите си, по-специално по въпроси, които по своя характер са междусекторни. През 2013 г. съвместният комитет
постави акцент по-конкретно върху защитата на потребителите, междусекторното наблюдение на рисковете и преразглеждането
на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН).
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Оперативни дейности
Финансово управление
През 2013 г. ЕБО извърши редица подобрения с цел да се осигури по-добро управление и контрол на финансовите ресурси, както и да се подобри изпълнението на
бюджета. Успехът на дейността на ЕБО в
областта на финансовото управление бе потвърден от редица одити, извършени през
2013 г., които не установиха сериозни проблеми, отразявайки старателните последващи действия по предходните препоръки
и постоянното подобряване на процедурите
в ЕБО. Изпълнението на бюджета (общо отпуснати средства/общ бюджет) през 2013 г.
беше 90 %, което представляваше подобрение в сравнение с предходната година.
Човешки ресурси
С назначаването на 25 временно наети
служители и 10 командировани национални експерти общият брой на персонала се
увеличи на 124 души към края на 2013 г. при
запазване на географското многообразие и
баланса между половете, което е от съществено значение за състава на ЕБО.
Комуникации
Изявите в пресата и комуникационните
действия на ЕБО продължиха да предоставят своевременно и ефективно достъпна
информация на заинтересованите страни
и медиите с цел повишаване на осведомеността и разбирането на ролята, приоритетите и дейностите на ЕБО, както и за
насърчаване на взаимодействието между
всички заинтересовани страни. Ключово
постижение беше стартирането на преработения уебсайт през юни, който предлага
по-удобна за ползване навигация и по-лесен достъп до информация и важни ресурси, както и нови и преустроени раздели за
регулаторните дейности на ЕБО и за работата му по единния наръчник, платформата
за въпроси и отговори и потребителската
платформа.
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Информационни технологии
През 2013 г. големият проект за услуги в ИТ
инфраструктурата беше успешно приключен, с което бе създадена основата за настоящите и бъдещите ИТ услуги.
Значителни усилия бяха положени за изпълнението на редица проекти съгласно
одобрената стратегия в областта на ИТ, сред
които:
 изготвянето на финансовата и общата регулаторна рамка с оглед повишаване на
съпоставимостта на регулаторната информация и хармонизиране на регулаторните
стандарти в ЕС;
 пускането в действие на базирания в
близко до реалното време регистър на
кредитните институции;
 подобряването, поддръжката и експлоатацията на техническа платформа за събиране на информация в областта на надзора.
Стандарти за вътрешен контрол
Видим напредък бе постигнат също във
връзка с прилагането на стандартите за вътрешен контрол. Службата за вътрешен одит
(ІAS) на Европейската комисия посети ЕБО
в началото на годината и заключи, че е постигнат значителен напредък при прилагането на стандартите за вътрешен контрол.
ЕБО въведе план за действие, насочен към
решаване на въпросите в областите, където
прегледът отправи препоръки за подобряване.
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Важни събития и данни през
2013 г.

ЯНУАРИ
ESMA и ЕБО предприемат действия за укрепване на Еuribor и процедурите за определяне на показатели
ЕБО публикува за консултация принципите относно процедурите за определяне на показатели в ЕС
ЕБО препоръчва големите трансгранични банкови групи на ЕС да изготвят планове за оздравяване
ЕБО публикува отчет за оценка на риска в банковата система на ЕС (януари 2013 г.)

ФЕВРУАРИ
ЕБО публикува дискусионен документ относно влоговете на дребно, за които се предвиждат по-високи изходящи потоци за
целите на отчитане на ликвидността съгласно РКИ
ЕБО публикува за консултация процедурата за определяне на активи с висока ликвидност в коефициента на краткосрочното
ликвидно покритие (КЛП)
Междинен отчет на ЕБО относно консистентността на РПА в банковия портфейл
ESMA и ЕБО предупреждават инвеститорите относно договорите за разлики

МАРТ
ЕБО публикува становището си относно добрите практики за управление на риска на борсово търгуваните фондове
Европейските надзорни органи публикуват съвместно писмо до Европейската комисия относно евентуалната регулаторна рамка
за анализаторски дейности
ЕБО публикува за консултация проекти на РТС за планове за оздравяване
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно условията за преценка на съществеността при допълнения и изменения
на вътрешните подходи към кредитния, пазарния и операционния риск
ЕБО публикува актуализации на регистъра на кредитните институции
ЕБО публикува актуализации на проектите на ТСИ относно изискванията за отчетност пред надзорните органи
ЕБО публикува своя доклад за тенденциите в потребителското търсене
ЕБО публикува за консултация информационна база данни във връзка с проекта на ТСИ относно изискванията за отчетност
пред надзорните органи за коефициента на ливъридж
ЕБО публикува за консултация информационната база данни във връзка с проекта на ТСИ относно изискванията за отчетност
пред надзорните органи на коефициентите за ликвидно покритие и стабилно финансиране
ЕБО публикува отчет за резултатите от мониторинга „Базел ІІІ“ към 30 юни 2012 г.
ЕБО публикува за консултация отчетността на обременените активи
ЕБО публикува за консултация проект на ТСИ относно отчетността пред надзорните органи за преструктурирани експозиции и
експозиции в неизпълнение

АПРИЛ
Съвместният комитет на европейските надзорни органи призовава за действия във връзка с междусекторните рискове

МАЙ
ЕБО препоръчва на надзорните органи да проведат ПКА и да коригират графика за следващия общоевропейски стрес тест
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно определянето на общата експозиция на клиент или група свързани
клиенти във връзка с трансакции с базисни активи
ЕБО публикува за консултация проект на ТСИ относно пруденциалните изисквания, отнасящи се до конкретна институция
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно оценяването на планове за оздравяване
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ЕБО публикува за консултация проект на РТС, с който се определя обхватът от сценарии, които да се използват в плановете за
оздравяване
ЕБО публикува за консултация проект на РТС за определяне на служителите, поемащи значителен риск за целите на
възнагражденията
ЕБО публикува за консултация проект на ТСИ относно нотификациите за паспорт
ЕБО публикува за консултация проекти на РТС и ТСИ относно правилата за задържане при секюритизация
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно определението на термина „пазар“ и свързания с опции риск съгласно
стандартизирания подход към пазарен риск
ЕБО публикува за консултация проект на насоки относно капиталовите мерки за отпускане на заеми в чуждестранна валута
ЕБО публикува за консултация проекти на РТС и ТСИ относно ликвидността
ЕБО публикува за консултация РТС за собствения капитал (част ІІІ)

ЮНИ
ESMA и ЕБО публикуват окончателните принципи относно показателите
ЕБО стартира преустроения си уебсайт
ЕБО публикува добри практики за отговорно отпускане на ипотечни кредити и третиране на получателите на кредити,
изпитващи трудности с изплащането им
ЕБО публикува своя годишен доклад за 2012 г.
ЕБО публикува за консултация проект на ТСИ относно силно корелираните валути и достатъчно диверсифицираните показатели
ЕБО публикува за консултация проект на насоки относно техническите аспекти на управлението на лихвения риск, произтичащ
от дейност в банковия портфейл
Съвместният комитет на европейските надзорни органи провежда своя първи Ден за защита на потребителите

ЮЛИ
ЕБО назначава своя нов заместник-председател и членове на Управителния съвет
ЕБО стартира нова платформа за въпроси и отговори към единния наръчник
ЕБО публикува за консултация проект на РТС във връзка с риска при корекция на кредитната оценка
ЕБО публикува за консултация проекти на РТС и ТСИ относно обмена на информация между компетентните органи на
държавата по произход и на приемащата държава
ЕБО публикува за консултация проект на ТСИ относно оповестяването на данни от надзорните органи
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно пруденциалната оценка
ЕБО публикува за консултация проект на ТСИ относно хипотетичния капитал на централен контрагент
ЕБО предоставя данни относно високоплатените служители в банките на ЕС
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно изискванията за собствен капитал към инвестиционните посредници
ЕБО публикува своя доклад относно рисковете и слабите места на банковия сектор на ЕС (юни 2013 г.)
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно близкото съответствие за покрити облигации, издадени от самата
институция
ЕБО публикува препоръка относно запазването на собствен капитал
ЕБО стартира проучване на количествените въздействия (QIS) относно пруденциалната оценка
ЕБО публикува първия окончателен проекти на РТС относно собствения капитал и корекциите за кредитен риск
ЕБО публикува окончателен проект на ТСИ относно изискванията за отчетност пред надзорните органи
Европейските надзорни органи публикуват проект на РТС относно съгласуваното прилагане на изчислителни методи съгласно
Директивата за финансовите конгломерати (ДДНФК)
ЕБО публикува за консултация проект на РТС, свързан със специфичния риск на дълговите инструменти в търговския портфейл

АВГУСТ
ЕБО публикува за консултация проект за насоки относно влоговете на дребно, за които се предвиждат различни изходящи
потоци за целите на отчитане на ликвидността
ЕБО стартира обсъждане относно евентуално третиране на нереализираните печалби, оценени по справедлива стойност
ЕБО публикува своя втори междинен отчет относно съгласуваността на РПА в банковия портфейл на европейските банки
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СЕПТЕМВРИ
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно методите за определяне на географското местоположение на съответните
кредитни експозиции
Европейските надзорни органи посочват междусекторните рискове
ЕБО публикува за консултация проект на таксономията на разширения език за бизнес отчетност (XBRL) при второстепенния
формат за отчитане
ЕБО публикува отчет за резултатите от мониторинга „Базел ІІІ“ към края на 2012 г.
ЕБО публикува окончателен проект на РТС относно близкото съответствие за покрити облигации, издадени от самата
институция

ОКТОМВРИ
Съвместният комитет на европейските надзорни органи публикува работната програма за 2014 г.
ЕБО публикува работната програма за 2014 г.
ЕБО публикува доклада за приключване на мандата на Групата на участниците от банковия сектор
Съвместният комитет на европейските надзорни органи публикува списък на финансовите конгломерати
ЕБО публикува окончателен проект на ТСИ относно необслужваните заеми, преструктурираните заеми и изискванията за
отчетност
ЕБО публикува за консултация проекти на РТС и ТСИ относно изискванията за ликвидност
ЕБО публикува за консултация проект на насоки относно дисконтовия процент за променливото възнаграждение
ЕБО публикува за консултация проект на ТСИ относно оповестяването на коефициента на ливъридж
ЕБО публикува за консултация използването на идентификационния код на правния субект (ИКПС)
ЕБО публикува индикативна таблица на риска в банковия сектор на ЕС
ЕБО публикува окончателен проект на ТСИ относно обременените активи

НОЕМВРИ
ESMA и ЕБО публикуват за консултация насоките относно разглеждането на жалби за инвестиционния и банковия сектор
Европейските надзорни органи публикуват за консултация документ, свързан с прекратяване на механичното доверяване на
кредитните рейтинги
ЕБО публикува партньорска оценка относно прилагането на насоките за стрес тестове
ЕБО публикува отговор на доклада на Philippe Maystadt „Трябва ли МСФО да бъдат по-европейски?“
ЕБО публикува за консултация проект на РТС относно собствения капитал
Европейските надзорни органи публикуват съвместна позиция относно процедурите за надзор и управление на продуктите
ЕБО предоставя данни относно високоплатените служители в банките на ЕС за 2012 г.

ДЕКЕМВРИ
ЕБО публикува таксономията на разширения език за бизнес отчетност (XBRL) за подаване на отчети пред надзорните органи от
компетентните регулаторни органи
ЕБО публикува окончателен проект на РТС относно условията за преценка на съществеността при допълнения и изменения на
вътрешните подходи към кредитния и операционния риск
ЕБО публикува окончателен проект на РТС относно определянето на общата експозиция на клиент или група свързани клиенти
във връзка с трансакции с базисни активи
ЕБО публикува насоки относно влоговете на дребно, за които се предвиждат различни изходящи потоци за целите на отчитане
на ликвидността по силата на РКИ
ЕБО публикува преглед на последващите действия относно прозрачността на банките в техните отчети за 2012 г.
ЕБО публикува за консултация методологията за глобалните системно значими институции
ЕБО предупреждава потребителите относно виртуалните валути
ЕБО постига съгласие относно дефиницията за идентифициран персонал за целите на възнагражденията
ЕБО публикува окончателни проекти на РТС и ТСИ относно нотификациите за паспорт
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ЕБО публикува окончателен проект на РТС относно собствения капитал
ЕБО публикува окончателен проект на ТСИ относно съвместните решения във връзка с пруденциалните изисквания, отнасящи
се до конкретна институция
ЕБО публикува окончателни проекти на РТС и ТСИ относно обмен на информация между компетентните органи на държавата по
произход и на приемащата държава
ЕБО публикува резултатите от общоевропейското мероприятие за прозрачност през 2013 г.
ЕБО публикува за консултация документ относно прехвърлянето на значителен кредитен риск, произтичащ от трансакции за
секюритизация
ЕБО публикува окончателни проекти на РТС и ТСИ относно правилата за задържане при секюритизация
ЕБО публикува окончателни проекти на РТС и ТСИ относно пазарния риск
ЕБО публикува доклади относно консистентността на РПА и процикличното въздействие
ЕБО публикува окончателен проект на ТСИ относно показателите за наблюдение на допълнителната ликвидност
ЕБО публикува за консултация документ относно минималната сума на застраховка за професионална отговорност на
посредниците на ипотечни кредити
ЕБО стартира обсъждане на методологията за оценка на ликвидността и финансиране на риска като част от надзорния преглед
ЕБО публикува окончателен проект на ТСИ относно отчитането на хипотетичния капитал на централен контрагент (ЦК)
ЕБО публикува окончателен проект на ТСИ относно оповестяването на данни от надзорните органи
ЕБО публикува техническа консултация относно евентуално третиране на нереализираните печалби
ЕБО публикува за консултация документ относно хармонизираните определения и образци на планове за финансиране на
кредитни институции
ЕБО публикува доклад относно рисковете и слабите места на банковия сектор на ЕС
ЕБО публикува окончателен проект на РТС относно методите за определяне на географското местоположение на кредитните
експозиции
ЕБО публикува за консултация насоки за оповестяването на обременени и необременени активи
ЕБО публикува отчети относно ликвидността
ЕБО публикува окончателни насоки относно капиталовите мерки за отпускане на кредити в чуждестранна валута съгласно
процеса за надзорен преглед и оценка (SREP)
ЕБО публикува окончателен проект на РТС относно пазарния риск и риска при корекция на кредитните оценки
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2013 г. в цифри
Публични консултации:

56

Публични изслушвания:

34

Окончателни проекти на регулаторни технически стандарти, предоставени на Европейската
комисия:

36

Окончателни проекти на технически стандарти за изпълнение, предоставени на Европейската
комисия:

21

Публикувани окончателни насоки:

2

Препоръки към националните компетентни органи:

4

Становища, изпратени на Парламента, Съвета и Комисията:

6

Технически консултации за Комисията:

1

Становища под формата на писмо относно счетоводни въпроси до Съвета по международните
счетоводни стандарти (СМСС):

4

Становища под формата на писмо относно одитни въпроси до Съвета за международни
стандарти за одит — СМСО (IAASB):

2

Извършена партньорска оценка:

1

Заседания на Съвета на надзорниците:

14

10

Заседания на Управителния съвет:

7

Заседания на Групата на участниците от банковия сектор:

7
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Основни числени данни за регулирането
Тема

Регулаторни продукти

Борба срещу изпирането на пари

Отчет на Съвместния комитет относно рисково базирания надзор при борбата срещу
изпирането на пари и финансирането на борбата срещу тероризма

Мониторинг „Базел ІІІ“

Отчет за резултатите от мониторинга „Базел ІІІ“ — резултати въз основа на данните
към 30 юни 2012 г.
Отчет за резултатите от мониторинга „Базел ІІІ“ — резултати въз основа на данните
към 31 декември 2012 г.

Определяне на показатели

Консултации по принципите относно процедурите за определяне на показатели в ЕС
Препоръки относно надзора на дейностите, свързани с участието на банките в
панела на Еuribor
Принципи на ЕОЦПК и ЕБО относно процедурите за определяне на показатели в ЕС

Надзорни колегии

Консултации по проект на ТСИ относно съвместните решения във връзка с
пруденциалните изисквания, отнасящи се до конкретна институция
Окончателен проект на ТСИ относно съвместните решения във връзка с
пруденциалните изисквания, отнасящи се до конкретна институция

Защита на потребителите и
финансови иновации

Консултации по проект на РТС относно застраховката за професионална
отговорност на посредниците на ипотечни кредити
Консултации на ЕОЦПК и ЕБО по насоките относно разглеждането на жалби за
инвестиционния и банковия сектор
Становище относно добрите практики за управление на риска на борсово
търгуваните фондове
Становище относно добрите практики за третиране на получателите на кредити,
изпитващи трудности с изплащането
Становище относно добрите практики за отговорно отпускане на ипотечни кредити
Принципи на европейските надзорни органи относно надзора на продуктите и
процесите на управление на производителите
Предупреждение към инвеститорите относно договорите за разлики
Предупреждение относно виртуалните валути
Доклад относно тенденциите на потребление — Загриженост на надзорните органи
във връзка с въпросите за защита на потребителите през 2012 — 2013 г.

Кредитен риск

Консултации по проект на РТС във връзка с риска при корекцията на кредитната
оценка
Консултации по проект на РТС относно метода за идентифициране на географското
местоположение на съответните кредитни експозиции
Консултации на ЕБО, ЕІOPA и ЕОЦПК относно прекратяване на механичното
позоваване на кредитните рейтинги в насоките и препоръките на европейските
надзорни органи
Окончателен проект на РТС относно корекциите за кредитен риск
Окончателен проект на РТС относно метода за идентифициране на географското
местоположение на съответните кредитни експозиции

Капиталово упражнение на ЕС

Препоръка относно запазването на собствения капитал
Препоръки относно прегледите на качеството на активите

Финансови конгломерати

Окончателен съвместен проект на РТС относно еднаквите условия на прилагане на
изчислителните методи за определяне на сумата на изисквания собствен капитал
на нивото на финансовия конгломерат

Големи експозиции

Консултации по проект на РТС относно определянето на общата експозиция на
клиент или група свързани клиенти във връзка с трансакции с базисни активи
Окончателен проект на РТС относно определянето на общата експозиция на клиент
или група свързани клиенти във връзка с трансакции с базисни активи
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Тема

Регулаторни продукти

Ликвиден риск

Консултации по проект за насоки относно влоговете на дребно, за които се
предвиждат различни изходящи потоци за целите на отчитане на ликвидността
Консултации по проект на ТСИ с посочване на валутите, за които съответната
централна банка има много тясно определение за допустимост на обезпеченията
Консултации по проект на ТСИ относно показателите за наблюдение на
допълнителната ликвидност
Консултации по проект на ТСИ относно валутите, за които основателните
потребности от ликвидни активи надхвърлят тяхната наличност
Консултации по проект на РТС относно изходящите потоци на допълнителната
ликвидност
Консултации по проект на РТС относно изключенията за допустими валути
Консултации по проект на насоки относно хармонизирани определения и образци
на планове за финансиране на кредитни институции
Консултации по процедурата за определение на високоликвидните активи в
коефициента на краткосрочното ликвидно покритие (КЛП)
Дискусионен документ относно насоки във връзка с влоговете на дребно, за които
се предвиждат различни изходящи потоци за целите на отчитане на ликвидността
Окончателен проект на ТСИ относно показателите за наблюдение на
допълнителната ликвидност
Окончателни насоки относно влоговете на дребно, за които се предвиждат различни
изходящи потоци за целите на отчитане на ликвидността
Доклад относно въпроса за подходящите единни определения за понятията
най-висока и висока ликвидност (НQLA) и относно оперативните изисквания за
ликвидни активи
Доклад относно оценка на въздействието на мерките за ликвидност

Пазарна инфраструктура

Консултации по проект на ТСИ относно хипотетичния капитал на централен
контрагент (ЦК)
Окончателен проект на ТСИ относно хипотетичния капитал на централен контрагент
(ЦК)

Пазарен риск

Консултации по проект на РТС относно определението за пазар
Консултации по проект на РТС относно риска по опции, различен от делта риска,
при стандартизирания подход за пазарен риск
Консултации по проект на РТС относно силно корелираните валути
Консултации по проект на РТС относно определението за прагове на същественост
за специфичния риск в търговския портфейл
Консултации по проект на ТСИ относно достатъчно диверсифицираните показатели
Консултации по проект на РТС относно пруденциалната оценка
Окончателен проект на РТС относно определението за пазар
Окончателен проект на РТС относно риска по опции, различен от делта риска, при
стандартизирания подход за пазарен риск
Окончателен проект на РТС относно силно корелираните валути
Окончателен проект на РТС относно определението за праг на същественост за
специфичния риск в търговския портфейл
Окончателен проект на ТСИ относно достатъчно диверсифицираните показатели

Утвърждаване на модели

Консултации по проект на РТС относно условията за преценка на това дали
допълненията и измененията на вътрешните подходи към кредитния, пазарния и
операционния риск са съществени
Окончателен проект на РТС относно условията за преценка на това дали
допълненията и измененията на вътрешните подходи към кредитния, пазарния и
операционния риск са съществени
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Други теми

Консултации по проект на ТСИ относно формàта, структурата, съдържанието и датата
на годишното публикуване на информацията в областта на надзора, подлежащо на
оповестяване от компетентните органи
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Окончателен проект на ТСИ относно формàта, структурата, съдържанието и датата
на годишното публикуване на информацията в областта на надзора, подлежащо на
оповестяване от компетентните органи
Собствен капитал

Консултации по проект на РТС относно изискванията за собствен капитал към
инвестиционните посредници
Консултации по проект на РТС относно собствения капитал (част 3)
Консултации по проект на РТС относно собствения капитал (част 4)
Консултации по проект на технически стандарти и насоки за идентифициране на
глобалните системно значими институции (Г-СЗИ)
Дискусионен документ относно технически консултации за Комисията във връзка
с евентуално третиране на нереализираните печалби, произтичащи от оценка по
справедлива стойност
Окончателен проект на ITS относно оповестяване на собствения капитал
Окончателен проект на РТС относно собствения капитал (част 1)
Окончателен проект на РТС относно собствения капитал (част 2)
Окончателен проект на РТС относно собствения капитал (част 3)
Окончателен проект на РТС относно печалба от продажба
Технически консултации за Комисията относно евентуално третиране на
нереализираните печалби, произтичащи от оценка по справедлива стойност

Паспортизиране и надзор на
клоновете

Консултации по проекти на РТС и ТСИ относно нотификациите за паспорт
Консултации по проекти на РТС и ТСИ относно обмена на информация
Окончателни проекти на РТС и ТСИ относно нотификациите за паспорт
Окончателни проекти на РТС и ТСИ относно обмена на информация

Възстановяване и преструктуриране

Консултации по проект на РТС относно съдържанието на плановете за
възстановяване
Консултации по проект на РТС относно оценката на плановете за възстановяване
Консултации по проект на РТС, с който се определя обхватът от сценарии, които да
се използват в плановете за възстановяване

Възнаграждения

Консултации по проект на РТС за определяне на служителите, поемащи съществен
риск, за целите на възнагражденията
Насоки на ЕБО относно приложимия номинален дисконтов процент за
променливото възнаграждение
Окончателен проект на РТС за определяне на служителите, поемащи съществен
риск, за целите на възнагражденията
Доклад относно високоплатените служители (данни за 2010 г. и 2011 г.)
Доклад относно високоплатените служители (данни за 2012 г.)

Рисково претеглени активи

Доклад за междинните резултати от прегледа на ЕБО на консистентността на
рисково претеглените активи в банковия портфейл
Доклад за актуализираните междинни резултати от прегледа на ЕБО на
консистентността на рисково претеглените активи в банковия портфейл
Трети междинен доклад относно консистентността на рисково претеглените
активи — ипотеки на МСП и жилищни ипотеки
Обобщителен доклад относно съпоставимостта на процикличното въздействие на
вътрешнорейтинговия подход (IRB)
Доклад относно променливостта на пазарните РПА
Доклад относно процикличното въздействие на капиталовите изисквания съгласно
вътрешнорейтинговия подход (IRB)
Доклад относно сравнимостта на надзорните правила и практики
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Тема

Регулаторни продукти

Секюризация и покрити облигации

Консултации по проект на РТС относно близкото съответствие между стойността на
покритите облигации, издадени от дадена институция, и стойността на активите на
институцията във връзка със собствения кредитен риск на институцията
Консултации по проекти на РТС и ТСИ относно правилата за задържане при
секюритизацията
Консултации по проект на насоки относно прехвърлянето на значителен риск,
произтичащ от трансакции за секюритизация
Окончателен проект на РТС относно близкото съответствие между стойността на
покритите облигации, издадени от дадена институция, и стойността на активите на
институцията във връзка със собствения кредитен риск на институцията
Окончателен проект на РТС относно запазването на нетен икономически интерес и
други изисквания, свързани с експозиции на прехвърлен кредитен риск
Окончателен проект на ТСИ относно сближаването на надзорните практики във
връзка с прилагането на допълнителни рискови тегла

Отчетност пред надзорните органи

Консултации по информационната база данни във връзка с техническите стандарти
относно изискванията за отчетност пред надзорните органи за коефициента на
ливъридж
Консултации по информационната база данни във връзка с техническите стандарти
относно изискванията за отчетност пред надзорните органи за краткосрочно
ликвидно покритие и стабилно финансиране
Консултации по проекти на технически стандарти за изпълнение (ТСИ) относно
отчитане на обременените активи
Консултации по проекти на технически стандарти за изпълнение (ТСИ) относно
отчетността пред надзорните органи за необслужвани и преструктурирани
експозиции
Консултации по проект на таксономия на разширения език за бизнес отчетност
(XBRL) от второ ниво пред надзорните органи
Консултации по препоръка за използването на идентификационния код на правния
субект (LEI)
Окончателен проект на ТСИ относно изискванията за отчетност пред надзорните
органи
Окончателен проект на ТСИ относно отчетността пред надзорните органи за
необслужвани и преструктурирани експозиции
Окончателен проект на ТСИ за отчетността пред надзорните органи относно
обременените активи

Процедури за надзорен преглед и
оценка (SREP) и стълб 2

Консултации по проект на насоки относно капиталовите мерки за даване в заем на
чуждестранна валута
Консултации по проект на насоки относно техническите аспекти на управлението на
лихвения риск, произтичащ от дейност в банковия портфейл
Дискусионен документ относно насоки за процедури за надзорен преглед и оценка
(SREP) и стълб 2
Окончателни насоки относно капиталовите мерки за отпускане на кредити в
чуждестранна валута съгласно SREP

Прозрачност и стълб 3

Консултации по проект на насоки относно оповестяването на обременени и
необременени активи
Преглед на последващите действия относно прозрачността на банките в техните
отчети по стълб 3 за 2012 г.
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Регулаторни продукти на ЕБО
ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ
ЕБО изготвя проекти на технически
стандарти, когато това му бъде възложено с мандат от европейските
институции чрез директива или регламент (така наречените „текстове от
ниво 1“). Тези стандарти са технически по своя характер, а съдържанието
им е определено от мандата, възложен в текста от ниво 1. Те помагат за
разработването на единен наръчник
за банките в ЕС.
Проектите на технически стандарти
се приемат официално от Европейската комисия в рамките на три месеца — освен ако не бъдат счетени за
непропорционални или несъвместими с европейското законодателство.
Европейският парламент и Съветът
имат правото да проучват внимателно определени видове технически
стандарти, известни като регулаторни
технически стандарти. След публикуването си в Официален вестник стандартите стават правно обвързващи и
се прилагат пряко във всички държави членки.

Националните органи и финансовите
институции трябва да положат всички
усилия за спазването на насоките и
препоръките (съгласно правилото „да
се спазват или да се обоснове липсата на действие“). Националните органи са длъжни да уведомят ЕБО за това
дали спазват насоките и препоръките,
а ЕБО публикува обобщителни таблици за съответствие заедно с причините за несъответствие.
СТАНОВИЩА
Посредством своите становища ЕБО
представя на европейските институции и националните органи своята
гледна точка по въпросите на надзора и регулирането. Това включва
„технически консултации“, които ЕБО
дава на Комисията, когато изготвя
„делегирани актове“ в допълнение на
текстовете от ниво 1. Тези делегирани актове са много важни, тъй като те
предоставят допълнителни подробности относно определени аспекти на
законодателството и Комисията взема
под внимание експертното техническо мнение на ЕБО.

НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ
Те се изготвят с цел да бъдат създадени последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики и да се гарантира еднообразното им прилагане
в законодателството на ЕС.
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Основни числени данни относно надзора
Мерки за дисперсия на базовия собствен капитал от първи ред на ЕБО (медиана, средна,
интерквартилен обхват, 5-и и 95-и процентил)

19 %
17 %
15 %
13 %
11 %

11,7 %
11,0 %

11,2 %

Юни 2012 г.

Дек. 2012 г.

10,0 %

9%
7%
5%

Дек. 2011 г.

Юни 2013 г.

Брой на колегиите, идентифицирани от ЕБО през 2013 г.
Следени отблизо
колегии

Колегии от трети държави

43

10

52

Други колегии

Брой на заседанията на колегии и на групата за управление на кризи (ГУК), в които са
участвали служители на ЕБО

Заседания на място
на колегии от
надзорни органи

20
71

Общо

114

23

20

Заседания на ГУК

Надзорни колегии с
телеконферентна
връзка
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Основни финансови числени данни
Изпълнение на бюджета през 2013 г.
Наименование

Бюджет

Поети задължения

Поети задължения %

Изплатени

Изплатени %

15 277 408

13 236 632

87

12 985 781

98

II: Административни

5 748 289

5 650 265

98

3 675 753

65

III: Оперативни

4 941 663

4 552 204

92

2 901 001

64

25 967 360

23 439 100

90

19 562 535

83

І: Свързани с персонала

ОБЩО

15 277 408

Бюджет

5 748 289

4 941 663
 I: Свързани с персонала
 II: Административни
 III: Оперативни

Поети
задължения

13 236 632

0

5

10

5 650 265

4 552 204

15

20

25

30
милиони евро
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Основни числени данни за човешките ресурси
Увеличение на персонала
140
 КНЕ
 Договорно наети служители

120

 Срочно наети служители
100
80
60
40
20

22

Декември

Ноември

Октомври

Септември

Август

Юли

Юни

Май

Април

Март

Февруари

Януари

0

DZ-AA-14-001-BG-N

ЕВРОПЕЙСКИ БАНКОВ ОРГАН
Tower 42
25 Old Broad Street
London EC2N 1HQ
Тел. +44 2073821770
Факс +44 207382177-1/2
Електронна поща: info@eba.europa.eu
http://www.eba.europa.eu

ISBN: 978-92-9245-000-7
doi:10.2853/68866

