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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) 
№ 1093/20101. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 
компетентните органи и финансовите институции полагат 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 2 Февруари 2021 г. 
компетентните органи трябва да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да 
спазват настоящите насоки или, в противен случай да изложат причините за 
неспазването им. При липса на уведомление в посочения срок ЕБО ще счита, че 
компетентните органи не спазват изискванията. Уведомленията следва да се изпращат 
чрез подаване на формуляра, достъпен на уебсайта на ЕБО, като се посочи референтен 
номер „EBA/GL/2020/15“. Уведомленията следва да бъдат подадени от лица, 
оправомощени да докладват за наличието на съответствие 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. 

  

                                                           
1 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, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013. 

3. Въвеждане 

Датата на прилагане 

6. Настоящите насоки се прилагат от 2 декември 2020 г. 
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4. Изменения 

7. Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху 
плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, се 
изменят както следва: 

(1) Буква е) от точка 10 се изменя, както следва: 

„е) мораториумът е предприет в отговор на пандемията от COVID-19 и е приложен 
преди 31 март 2021 г.“ 

(2) Следният подраздел се прибавя след точка 10: 

Критерии за експозиции, обект на мораториуми 

„10. (а) За целите на настоящите насоки общият срок, през който планът за плащания 
по даден договор за кредит се променя в съответствие с точка 10, буква в), в 
резултат на прилагането на цялостни мораториуми върху плащанията, не следва да 
надвишава 9 месеца. Това изискване за праг от 9 месеца не се прилага за изменения 
в плана за плащания, договорени по договори за кредити преди 30 септември 
2020 г. съгласно цялостен мораториум върху плащанията, когато общата 
продължителност на изменението надвишава 9 месеца.“ 

(3) Точка 11 се изменя, както следва: 

„11. Когато цялостният мораториум върху плащанията отговаря на условията, 
посочени в точка 10, и се прилага за всички експозиции на дадена институция в 
обхвата на мораториума и когато експозициите, обект на мораториума, отговарят на 
условията, посочени в точка 10(а), тези мерки не следва да променят 
класификацията на експозициите, съгласно определението „с мерки за 
преструктуриране“ в съответствие с член 47б от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито да 
променят това дали те се третират като принудително преструктуриране в 
съответствие с член 178, параграф 3, буква г) от същия регламент. Следователно 
прилагането на цялостен мораториум върху плащанията само по себе си не следва 
да води до прекласифициране на експозицията като експозиция с мерки за 
преструктуриране (независимо дали обслужвана или необслужвана), освен ако към 
момента на прилагане на мораториума дадена експозиция вече е била 
класифицирана като експозиция с мерки за преструктуриране.“ 

(4) Точка 13 се изменя, както следва: 

„13. Когато цялостният мораториум върху плащанията отговаря на условията, 
посочени в точка 10, и когато експозициите, обект на мораториума, отговарят на 
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условията, посочени в точка 10(а), той следва да се третира в съответствие с точки 
16—18 от Насоките на ЕБО относно прилагането на определението за неизпълнение, 
съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Следователно за целите на 
член 178, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в съответствие с 
член 178, параграф 2, буква д) от същия регламент институциите следва да отчитат 
дните на просрочие въз основа на променения план за плащанията, произтичащ от 
прилагането на мораториума. По същия начин за целите на член 47а, параграф 3, 
буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите следва да отчитат дните на 
просрочие въз основа на променения план за плащанията, произтичащ от 
прилагането на мораториума.“ 

(5) Следната точка се прибавя след точка 17: 

„17(а) Институциите следва да уведомят съответния(те) компетентен(и) орган(и) за 
плана, описващ процеса, източниците на информация и отговорностите в контекста 
на оценката на потенциалната вероятност от неплащане на длъжниците, обхванати 
от законодателен или частен цялостен мораториум върху плащанията, както е 
посочено в точка 14.“ 

(6) Следният подраздел се прибавя след точка 19: 

Класификация на експозициите за периода от 1 октомври 
2020 г. до 1 декември 2020 г. 

„20. Институциите могат да прилагат настоящите насоки по отношение на 
прекласифицирането на експозиции в неизпълнение поради принудително 
преструктуриране и/или експозиции „с мерки за преструктуриране“ въз основа на 
мораториуми, които: a) са приложени в периода от 1 октомври 2020 г. до 1 декември 
2020 г.; и б) по принцип отговарят на условията на член 10. В този случай изискването за 
праг от 9 месеца съгласно точка 10(а) се прилага за промени в плана за плащанията, 
договорени във връзка с такива експозиции.“ 


