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Проект!  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА 

ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2003 г., изм. и доп., 

бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 112 от 2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 2004 г., бр. 39 и 103 от 2005 

г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 56 и 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52, 97 

и 109 от 2007 г., доп., бр. 67 от 2008 г., изм., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г.) 

 

§ 1.  В чл. 1, ал. 2 се правят следните допълнения: 

а) в т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя 

запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, 

Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”; 

б) създава се т. 4: 

„4. дейността на агенциите за кредитен рейтинг, съгласно Регламент № 1060/2009 

на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.” 

 

§ 2. Член 3 се изменя така: 

 „Чл. 3. Комисията се състои от петима членове: 

1. председател; 

2. заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната 

дейност”; 

3.  заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор”; 

4. заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”; 

5. член на комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на 

финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита 

интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.” 

 

 § 3. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 „(1)Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше 

образование, които притежават подходяща професионална квалификация и опит в сферата 

на правото, икономиката и финансите. Професионален опит по смисъла на изречение 

първо е налице, ако през последните петнадесет години преди встъпване в длъжност 

лицето е работило не по-малко от: 

 1. пет години в банки или в предприятия на небанковия финансов сектор и 

задълженията му са били непосредствено свързани с основната дейност на тези 

предприятия, или  

 2. пет години в държавни институции или други публичноправни субекти в сферата 

на икономиката и финансите.”  

 2. В ал.2 се създава т. 7: 

 „7. не притежават пряко или чрез свързани лица право на глас в общото събрание 

или участие в капитала на поднадзорно лице.” 

 3. В ал.3 думите „Председателят, заместник-председателите и останалите членове” 

се заменят с „Членовете”. 

 4. В ал.5 думите „ал. 2, т. 2 – 6” се заменят с „ал. 2, т. 2 – 7”. 

 

 § 4. В чл.5, ал.1 думите „Председателят, заместник-председателите и другите 

членове” се заменят с „Членовете”. 

 

 § 5. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал.1: 

 а) в изречение първо думата „шест” се заменя с „пет”; 
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 б) създава се ново изречение второ: „Изборът на нови членове на комисията се 

произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на 

мандата на действащите членове.”; 

 в) досегашното изречение второ става изречение трето. 

 2. Създава се нова ал.2: 

 „(2) Едно лице не може да бъде член на комисията повече от два последователни 

мандата.” 

 3. Досегашните ал.2 и 3 стават съответно ал.3 и 4. 

 

 § 6. В чл.7 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 2 се изменя така: 

 „(2) Останалите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение 

в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.” 

 2. Алинея 3 се отменя. 

 

 § 7. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 се създава изречение второ: 

„Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца”. 

2. В ал. 4 думата „четири” се заменя с „три”. 

 

 § 8. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал.3 думите „друг член” се заменят с „друг заместник-председател или член”. 

 2. Създава се нова ал.4: 

 (4) За изпълнение на правомощията си по този закон членът на комисията по чл. 3. 

т. 5 се подпомага от едно или повече структурни звена на комисията, определени в 

правилника на комисията.” 

 3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.   

 

 § 9. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т.2 накрая се добавят думите: „включително чрез правила и системи за 

управление на рисковете на тези пазари”. 

 2. Създава се т.3: 

 „3. осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.” 

 

 § 10. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т.1 накрая се добавят думите: „съобразно целите по чл. 11”. 

 2. В т. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя 

запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, 

Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”; 

 3. Създават се т. 5 и 6: 

 „5. осъществява държавния надзор по Регламент № 1060/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.” 

 6. разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на 

финансовите пазари.” 

 

 § 11. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал.1: 

а) в т. 4-6, 10 и 11 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” 

се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” и се поставя запетая. 

б) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавят 

„и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”. 

в) създават се нови т. 12 и т. 13: 

„12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията, 

предвидени за компетентния орган съгласно чл. 5, параграф 2 - 5, чл. 6, параграф 3, чл. 15, 
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параграф 5, чл. 16, чл. 17, чл. 18, параграф 1 и 2, чл. 20 и чл. 29, параграф 1 от  Регламент 

№ 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен 

рейтинг.” 

13. по предложение на ресорния заместник-председател предприема мерките по чл. 

24, параграф 1, буква „а”, „б” и „в” и по чл. 25, параграф 1, буква в) и г) от  Регламент № 

1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен 

рейтинг.” 

 г) в т.18 след думите „финансовите пазари” се добавят думите „включително и с 

компетентните органи съгласно чл.4, параграф 3, буква „з” и чл.5, параграф 7 от 

Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за 

кредитен рейтинг” и се създава изречение второ: „В меморандумите за сътрудничество се 

определят обстоятелствата, реда и условията за взаимно уведомяване и извършването на 

съвместни действия.” 

 д) в т.20 накрая се добавят думите „следваната надзорна политика и създадената 

практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност”;  

 е) създава се нова т.21: 

 „21. по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично 

анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари.» 

 ж)  досегашните т.21 и 22 стават съответно т.22 и 23. 

2. В ал. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се 

добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” и се поставя запетая , а 

след думите „Закона за здравното осигуряване” се поставя запетая и се добавя „Регламент 

№ 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен 

рейтинг.” 

 3. Алинея 4 се изменя така: 

 „(4) При жалби и оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни 

органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5, 

с изключение на случаите по чл. 10 ал.3, в които комисията избира докладчик измежду 

заместник-председателите.” 

 4. В ал.5, изречение първо накрая се добавят думите „включително да изисква и 

получава информация и документи по случая от комисията, нейните органи и 

администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, 

както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари.”. 

 5. В ал.6 накрая се добавят думите „а при необходимост - да предприеме действия 

по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на 

нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9. Органът на комисията, чието 

решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.” 

 

§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 числото „11” се заменя с „13”; 

б) в т. 2, т. 3 и т. 8 , буква „в” след думите „Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел”; 

в) в т. 6 и 7 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се 

поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, а 

накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент № 1060/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”; 

г) в т.15 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя 

запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, а след 

„пазара на ценни книжа” се добавят думите „както и в Регламент № 1060/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”. 

2. В ал. 2: 
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а) в буква „а”  накрая се поставя запетая и се добавя  „а по Закона за дружествата за 

специална инвестиционна цел – до 14 дни”; 

б) в буква „б” след думите „инвестиционно дружество” се поставя запетая и се 

добавя „договорен фонд и дружество със специална инвестиционна цел”. 

 

 

 § 13. Създава се чл.17а: 

 „Чл. 17а. (1) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при 

разработване и прилагане на правила и системи за управление на рисковете на 

финансовите пазари.  

 (2) Членът на комисията по чл. 3, т. 5, координирано със съответния заместник-

председател разглежда по ред, определен в правилника на комисията: 

 1. жалби, подадени срещу поднадзорни на комисията лица; 

 2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на 

комисията.  

 (3) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 самостоятелно разглежда жалби и 

оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи.  

 (4) Във връзка с дейността по ал. 2 и ал. 3 отправя предложения и препоръки до 

комисията и съответните заместник -председатели относно следваната надзорна политика 

и създадената практика по прилагането на нормативните актове.” 

 

 § 14. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В ал.1: 

а) т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя 

запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, съюзът „и” 

след „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се заличава, а след  

„Закона за здравното осигуряване” се добавя „и Регламент № 1060/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”. 

 б) в т.6 след думата „помещения” се добавя „и до информационните системи”, а 

след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се 

добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, съюзът „и” след 

„Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се заличава, и след  

„Закона за здравното осигуряване” се добавя „и Регламент № 1060/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”; 

 в) в т.7 накрая се добавят думите „като изразяват становища, които се отразяват в 

протокола на заседанието.”. 

 2. Алинея 2 се изменя така: 

 „(2) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на 

поднадзорното лице, ресорният заместник- председател може да назначи: 

 1. външен одитор на поднадзорното лице, съгласно определени от комисията 

изисквания.  

 2. външни независими експерти за извършването на оценка на активите на 

поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от 

оценката във финансовите отчети.” 

 3. В ал. 3, в изречение първо думите „или на” се заличават и се поставя запетая, а 

след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” се добавя „или на 

Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за 

кредитен рейтинг.” 

 4. Алинея 7 се изменя така: 

 „(7) Във връзка с упражняването на правомощията й по този закон комисията може 

да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление 

"Банков надзор": 

 1. извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях 

при спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните институции; 
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 2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други 

финансови институции, които са поднадзорни лица на комисията и Българската народна 

банка.” 

 5. В ал.8 думите „Държавна агенция "Национална сигурност"” се заменят с 

„Държавната агенция "Национална сигурност" и на други компетентни органи”. 

 6. Създава се нова ал.9: 

 „(9) За осъществяване на надзора на консолидирана основа комисията има право да 

изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 

всички необходими документи и информация.” 

 7. Досегашната ал.9 става ал.10. 

 

§ 15. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел”, а накрая се поставя запетая и се добавят думите: „както и на 

Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за 

кредитен рейтинг съгласно чл. 23 от него”. 

 

§ 16. В чл.20, ал.3, т.2 и 3 се изменят така: 

 „2. упражняват контрол върху поднадзорното лице, и/ или притежават пряко или 

чрез свързани лица право на глас в общото събрание или участие в капитала на 

поднадзорно лице; 

 3. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице, или са 

оправомощени да управляват или представляват поднадзорното лице без да са членове на 

неговите управителни или контролни органи;” 

 

§ 17. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел”. 

 

 § 18. В чл.27 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 1 думите „както и” се заличават, накрая на текста се поставя запетая и 

се добавят думите „както и за извършване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг 

съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно 

агенциите за кредитен рейтинг.” 

2. В ал.2 думите „приложение към закона” се заменят с „приета от Министерски 

съвет по предложение на комисията.” 

 

§ 19. В чл. 29, ал.3 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Създава се нова т.5: 

 „5. обобщена информация за дейността по чл. 17а;” 

 2. Досегашните т. 5-7 стават съответно т.6-8.    

 

§ 20. В чл.30,  ал. 1 се създава се т. 13: 

„13. агенциите за кредитен рейтинг съгласно Регламент № 1060/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.” 

 

§ 21. В заглавието на глава десета думата „консултативен” се заличава. 

 

§ 22. Член 31 се изменя така: 

„Функции и състав 

Чл. 31.(1) Създава се Съвет за финансова стабилност, наричан по-нататък „съвета” 

който:  

1. координира политиката за осигуряване на устойчиво развитие на икономиката и 

за гарантиране на сигурността, стабилността и развитието на финансовите пазари;  
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2. наблюдава и управлява системните рискове в икономиката и финансовата 

система и при необходимост предлага конкретни мерки; 

3. координира политиката във връзка с приемането на Република България в 

Европейския валутен механизъм и Европейския икономически и паричен съюз. 

4. съдейства за изграждането на обща политика, сътрудничество и координация 

между действията на членовете на съвета при упражняването на надзор върху 

поднадзорните им лица. 

(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 съветът: 

1. осигурява обмен на информация между членовете на съвета, при условия и ред, 

определени в правилника по ал. 11. 

2. съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху 

участниците на финансовите пазари, включително чрез правила за управление на 

системните рискове в икономиката и финансовата система. 

3. отправя препоръки и предложения до членовете за усъвършенстване на 

практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари. 

(3) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на комисията и 

управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на 

финансите. 

(4) По покана на съвета и в зависимост от характера на разглежданите въпроси на 

неговите заседания могат да присъстват и заместник – министри на финансите, 

подуправителите на БНБ, членовете на комисията, председатели на постоянните комисии 

към Народното събрание, представители на други държавни органи и институции, 

неправителствени и браншови организации и други лица. 

(5) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя поне веднъж на 3 

месеца. Всеки един от членовете може писмено да поиска свикване на извънредно 

заседание, както и да поиска мнение или становище по определени въпроси от 

компетентността на съвета.  

(6) Съветът може да заседава ако присъстват всички негови членове. Съветът 

приема решения с консенсус, като не се допуска въздържане от гласуване.  

(7) За заседанията на съвета се води протокол със съдържание, определно в 

правилника по ал. 11, като задължително се посочват мотивите за гласуване на всеки от 

членовете и изразените становища на присъствалите на заседанието лица.   

(8) Решенията на съвета се огласяват по ред, определен в правилника по ал. 11. 

(9) При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към 

председателя.  

(10) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките 

на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата 

информация при осъществяване на неговите функции. 

(11) По предложение на министъра на финансите съветът приема правилник за 

дейността си. 

 

 § 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. Създава се нова т.5: 

 „5. "Свързани лица" са:  

 а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително; 

 б) съдружниците; 

 в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово 

дъщерно дружество; 

 г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също 

юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява 

юридическо лице; 
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 д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, 

издадени с право на глас в дружеството; 

 е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото; 

 ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно 

дружество; 

 з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество; 

 и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.” 

 2. Досегашните т. 5-8 стават съответно т. 6-9. 

 

 § 24. Приложението към чл. 27, ал. 2 се отменя. 

 

Преходни и заключителни разпоредби  

 § 25. (1) В двуседмичен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание 

избира нови членове на комисията с петгодишен мандат. Мандатът на заварените при 

влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в 

длъжност на новите членове. 

 (2) Индивидуалните административни актове, издадени от досегашния състав на 

комисията и нейните органи, запазват действието си. 

 (3) При необходимост по заварените при влизането в сила на този закон 

административни производства компетентният орган по съответното производство може 

да удължи произнасянето си с не повече от 1 месец. 

 (4) Комисията предлага на Министерския съвет да приеме тарифата за таксите по 

чл. 27, ал.2 в двумесечен срок от избирането й.  

(5) § 24 влиза в сила от дата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.  

Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 

административни производства не подлежат на връщане. 

(6) Агенциите за кредитен рейтинг заплащат такса за извършване на регистрация в 

размер на 10 000 лв. до влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2. 

(7) В двумесечен срок от избирането й комисията привежда правилника за 

устройството и дейността си в съответствие с този закон. 

(8) Комисията отразява информацията за акционерната структура на поднадзорните 

лица съгласно § 26, 27 и 28 в публичните регистри по чл. 30. 

(9) В двумесечен срок от влизане в сила на този закон Съветът за финансова 

стабилност приема правилник за дейността си. 

(10) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на финансите 

свиква заседание на Съвета за финансова стабилност. 

  

 § 26. (1) Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите 

дружества са длъжни в срок от 3 месеца от влизането в сила на този закон да представят в 

комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или 

непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на 

съответното дружество. 

 (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, 

която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното 

поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление 

„Надзор на инвестиционната дейност“, може да поиска допълнителна информация или 

документи. 

 (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената 

информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на 

действителните собственици: 

 1. заместник - председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от 

Закона за пазарите на финансови инструменти,  съответно по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа.  
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 2.  при неизпълнение на мерките по т.1 заместник –председателят може да приложи 

мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти,  съответно по 

чл. 210, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 40, ал 3 

от Закона за пазарите на финансови инструменти.  

 3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките 

по чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 

208, ал. 1, т. 6, предл. първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

 (4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за публичните дружества по смисъла на 

ЗППЦК, освен когато комисията по своя преценка реши да изиска такава информация за 

целите на търговите предлагания по глава XI, раздел II от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 

 

 § 27. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и 

здравноосигурителните дружества са длъжни в срок от 3 месеца от влизането в сила на 

този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които 

притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или 

от капитала на съответното дружество. 

 (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, 

която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното 

поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление 

„Застрахователен надзор“, може да поиска допълнителна информация или документи. 

 (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената 

информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на 

действителните собственици: 

 1. заместник - председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от 

Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното 

осигуряване. 

 2. при неизпълнение на мерките по т.1, заместник –председателят може да приложи 

мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7 от 

Закона за здравното осигуряване. 

 3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките 

по чл. 36, ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховане, съответно по чл. 

99б, ал. 1, т. 10 от Закона за здравното осигуряване.  

 (4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за взаимозастрахователните коопераци 

по смисъла на Кодекса за застраховането. 

 

 § 28. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в срок от 3 

месеца от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до 

действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата 

на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество. 

 (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, 

която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на дружеството. Ако е 

необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, 

може да отправи писмено искане за предоставяне на допълнителна информация или 

документи. 

 (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената 

информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на 

действителните собственици: 

 1. заместник – председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса по социално осигуряване 

 2. при неизпълнение на мярката по т.1 заместник-председателят може да приложи 

мярката по чл. 344, ал. 1, т.7 от Кодекса по социално осигуряване 

 3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките 

по чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса по социално осигуряване. 
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 § 29. В Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., 

бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 

95 от 2009 г., ) се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 13, ал. 2, т. 7 след думата „относно” се добавят думите „действителните им 

собственици и”.  

 

 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) в ал. 1: 

 аа) създават се нова т. 11 и т.12 и 13:  

 „11. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не 

осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност; 

 12. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 

10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и 

финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в 

заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при 

необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя; 

 13. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от 

капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;” 

 бб) досегашната т. 11 става т. 14. 

  

 б) в ал. 2, думите „т. 11“ се заменят с „т. 14“. 

 

 в) създава се нова ал. 4: 

 „(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се 

идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие. 

 

 г) досегашната ал. 4 става ал. 5.  

 

 3. В чл. 26г, ал. 1 след думите „невярно съдържание“ се добавя „или ако не може да 

се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие. 

 

 4. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) създава се нова ал. 2: 

 „(2) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се 

идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие. 

 б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4. 

 

 

 § 30. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 

г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 

37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 84, 86 и 105 от 2006 

г., бр. 25, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 23 от 2009 г., изм., бр. 

24 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и 

допълнения: 

 1. В чл. 204, ал. 2, т. 6 след думата „относно” се добавят думите „действителните 

им собственици и”.  

 

 2. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) в ал. 1 се създава нова т. 8, 9 и 10: 

8. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не 

осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност; 

9. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10и 

над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови 
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резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и 

създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост 

да окажат капиталова подкрепа на заявителя; 

10. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, 

са направили вноски, не е ясен и законен. 

 б) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 11 и  т. 12. 

 

 в) в ал. 2, думите „и 9“ се заменят с „и 12“. 

  

 г) създава се нова ал. 4: 

 „(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се 

идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.” 

  

 д) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6. 

 

§ 31.  В чл. 212 се създават ал. 8 и 9: 

 

„(8) Комисията прилага и мерките предвидени по чл. 24, параграф 1, б. „а” , „б”  и 

„в” и по чл. 25, параграф 1, буква в) и г) от Регламент № 1060/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.” 

(9) Заместник- председателя прилага и мерките предвидени в чл. 24, параграф 1, б. 

„г”, „д” и „е” и по чл. 25, параграф 1, буква „а” и „б” от Регламент № 1060/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”. 

 

§ 32.   В чл. 213 се правят следните допълнения: 

1. в ал. 1 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” се поставя запетая и се добавят 

думите „както и по чл. 212, ал. 8.” 

2. в ал. 4 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1-4, 8 и 9” се добавя „както и по чл. 212, ал. 

9”, а след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” се добавя „ както и по чл. 212, ал. 8”. 

 

§ 33. В чл. 221 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 се създава т. 5: 

„5. Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно 

агенциите за кредитен рейтинг се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.” 

2. В ал. 2 се създава т. 5: 

„т. 5 за нарушения по ал. 1, т. 5- от 20 000 до 30 000 лв”. 

3. В ал. 6 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8” се поставя запетая и се добавя 

„както и по чл. 212, ал. 8 и 9”. 

4. В ал. 8 се правят следните изменения: 

а) създава се нова т. 5: 

„т. 5 за нарушения по ал. 1, т. 5- от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение 

от 30 000 до 40 000 лв.” 

б) досегашните т. 5 и т. 6 стават съответно т. 6 и  т. 7. 

 

 

 § 34. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2005 

г., изм., бр. 30 и 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 2006 г., изм., бр. 54, бр. 59, 80, 82 и 105 

от 2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 97 от 2007 

г., доп., бр. 100 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 24 

от 2009 г., доп., бр. 41 от 2009 г. и 19 от 2010г.) се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

 1. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения: 
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 а) в ал. 5, изречение първо след думата „непълна” се добавят думите „или не могат 

да се идентифицират действителните му собственици”; 

 б) алинея 13 се изменя така: 

 

 „(13) Лице, което придобива едно или повече на сто от акциите на застрахователно 

акционерно дружество или увеличава участието си така, че то надхвърля едно на сто от 

акциите на дружеството, е длъжно в срок не по-късно от 14 дни от придобиването или 

увеличаването на участието да се идентифицира до действителен собственик пред 

заместник-председателя и да представи декларациите по ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за 

липсата на задължения към държавата и общините и документ за платените от него 

данъци през последните 3 години.” 

 

 2. В  16б, ал. 4, т.1  думите „краен бенефициент” се заменят с „действителен 

собственик”. 

 

 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:  

 а) в ал. 1 точки 4 и 5 се изменят така: 

 „4. заявленията заедно с приложенията по чл. 16а, ал.1 и декларация по образец 

относно действителните собственици – за лицата, които придобиват участие по чл. 16 

ал.1; 

 5. декларациите по чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2, декларация за липса на задължения към 

държавата и общините, документ за платените от тях данъци през последните 3 години - 

за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на застрахователното 

акционерно дружество;” 

 б) в ал. 4 точка 3 се изменя така:  

 „3. декларациите по чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за 

липса на задължения към държавата и общините и документ за платените от тях данъци 

през последните 3 години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите 

на презастрахователното акционерно дружество;” 

 

 4. В чл. 34, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

 а) точка 2 се изменя така:  

 „2. някой от членовете на управителния и контролния орган на заявителя или 

лицата, оправомощени да го управляват и представляват, не отговарят на изискванията на 

този кодекс или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може 

да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции; 

 

 б) в т.3: 

 аа) в буква „в” накрая се добавят думите „до действителен собственик”; 

 бб) създава се буква „г”: 

 „г) размерът на притежаваното от тях имущество и/или развиваната от тях дейност 

по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване 

акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и 

пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на 

заявителя.” 

 

 в) в т. 8 накрая се добавят думите „или когато дейността, която заявителят 

възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надежност и финансова 

стабилност”;  

 

 г) създава се нова т.9:  

 „9. средствата, с които лицата, записали 1 и над 1 на сто от капитала, са направили 

вноски, са заемни или са с неясен или незаконен произход;” 
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 д) досегашната т.9 става т.10.  

 

 § 35. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 

г. - Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 

2000 г., изм., бр. 1 от 2001 г., доп., бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 

1 от 2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 

112 от 2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 2002 г., доп., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 

2003 г., доп., бр. 42 от 2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2003 г., изм. и 

доп., бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 2004 г., изм., бр. 21 от 

2004 г., доп., бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 52, бр. 53, бр. 69 от 2004 г., изм., бр. 70 от 

2004 г., изм. и доп., бр. 112 от 2004 г., изм., бр. 115 от 2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 2005 г., 

изм., бр. 39 от 2005 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 102 от 2005 г., изм. и доп., бр. 103, бр. 104, бр. 

105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 17 от 2006 г., изм., бр. 30, бр. 34 от 2006 г., изм. и доп., бр. 

56, бр. 57, бр. 59, бр. 68 от 2006 г., попр., бр. 76 от 2006 г., изм., бр. 80, бр. 82, бр. 95 от 

2006 г., доп., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 

52, бр. 53, бр. 64, бр. 77 от 2007 г., доп., бр. 97, бр. 100 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109, бр. 

113 от 2007 г., изм., бр. 33 от 2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., 

доп., бр. 69 от 2008 г. изм., бр. 89 и 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 

23 от 2009 г., доп., бр. 25 от 2009 г., изм. и доп., бр. 35 и 41 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 

г., изм., бр. 93 и 95 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., доп., бр. 103 от 2009 г., изм., 

бр. 16 от 2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 2010 г.) се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

 1. В чл. 121ж се създава ал. 7:  

 „(7) Заместник-председателят на комисията може да откаже издаване на 

разрешение, ако не може да идентифицира действителните собственици на лицето.”  

 

 2. В чл. 122а, ал. 3, т. 1 се изменя така:  

 „1. декларации по утвърден от заместник-председателя на комисията образец, 

относно действителните им собственици и произхода на средствата, от които са направени 

вноските срещу записани акции, и че те не са заемни;”  

 

 3. В чл. 122в се правят следните изменения и допълнения: 

 а) досегашният текст става ал.1 и в него: 

 аа) точка 3 се изменя така: 

 „3. някой от членовете на управителните и контролните органи или акционерите, 

които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на 

дружеството, не отговарят на изискванията на чл. 121д и чл. 121ж, ал. 1, или ако с 

дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на 

сигурността на дружеството или на неговите операции;”  

 

 бб) създават се т. 5 - 9:  

 „5. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не 

осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност; 

 6. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 

10и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и 

финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в 

заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при 

необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя; 

 7. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от 

капитала, са направили вноски, не е ясен и законен; 

 8. поради свързаност между заявителя и други лица могат да възникнат съществени 

затруднения за упражняването на ефективен надзор; 
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 9. по нейна преценка изискванията или трудностите при прилагането на отделни 

нормативни или административни актове на трета държава, регулиращи едно или повече 

юридически или физически лица, с които заявителя има тесни връзки, ще възпрепятстват 

ефективното упражняване на надзора на комисията”. 

 

 б) създава се ал. 2: 

 „(2) Комисията може да откаже издаването на пенсионна лицензия, ако не могат да 

се идентифицират действителните собственици на акционер, който притежава пряко или 

чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството.” 

 

 § 36. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93 и 

153 от 1998 г., бр. 62 и 65 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 69 от 1999 г.,  

изм. и доп., бр. 110 и 113 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 

2001 г., изм. и доп., бр. 1 и 54 от 2002 г., доп., бр. 74 от 2002 г., изм. и доп., бр. 107 от 2002 

г., доп., бр. 112 от 2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., изм. и 

доп., бр. 8 от 2003 г., доп., бр. 50 от 2003 г., изм., бр. 107 от 2003 г., доп., бр. 114 от 2003 г.,  

изм. и доп., бр. 28 от 2004 г., доп., бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 49 от 2004 г., изм., бр. 

70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 85 и 111 от 2004 г., изм., бр. 39 от 2005 г., изм. и доп., бр. 45 

от 2005 г., изм., бр. 76 и 99 от 2005 г., изм. и доп., бр. 102 и 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 

2005 г., доп., бр. 17 от 2006 г., изм. и доп., бр. 18 и 30 от 2006 г., изм., бр. 33 от 2006 г., 

изм. и доп., бр. 34 от 2006 г., изм., бр. 59 и 80 от 2006 г., изм. и доп., бр. 95 и 105 от 2006 

г., доп., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 от 2007 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 26 от 

2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53 и 59 от 2007 г., доп., бр. 97 и 100 от 2007 г., изм. и доп., бр. 113 

от 2007 г., бр. 37 и 71 от 2008 г., изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 

41 и 42 от 2009 г., доп., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 и 101 от 2009 г., изм., бр. 19 от 

2010 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

 

 1. В чл. 95, ал. 2 т. 1 накрая се добавят думите „както и списък на действителните 

собственици – за юридическите лица”. 

 

 2. В чл. 99а се правят следните изменения и допълнения: 

 а) в т. 2 накрая се добавят думите „както и ако не могат да се идентифицират 

действителните собственици на акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 

10 и над 10 на сто от капитала на дружеството.” 

 

 б) Създават се т. 6-9: 

 „6. по преценка на комисията дейността, която заявителят възнамерява да 

извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност; 

 7. по преценка на комисията размерът на притежаваното имущество на лицата, 

записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и 

финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в 

заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при 

необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя; 

 8. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от 

капитала, са направили вноски, не е ясен и законен; 

 9. поради свързаност между заявителя и други лица могат да възникнат съществени 

затруднения за упражняването на ефективен надзор.” 
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М  О  Т  И  В  И 

Към проект на закон за изменение и допълнение на  

Закона за Комисията за финансов надзор 

 

Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за 

Комисията за финансов надзор (ЗКФН). Тя е специализиран държавен орган, независим от 

изпълнителната власт, за регулиране и контрол на финансовата система, като 

съсредоточава надзорните функции в три сектора - ценни книжа, застраховане и 

осигуряване. През 2003 год. обединението обхвана само небанковия сектор, а банковият 

надзор остана в Българската народна банка (БНБ).   

Основните мотиви, наложили създаването на комисията като единен регулаторен 

орган през 2003 г., бяха тенденциите за заличаване на различията между институциите, 

предлагащи финансови услуги, сложните взаимовръзки на глобалните пазари, създаването 

на интегрирани структури и предлагането на комплексни финансови услуги. Беше 

възприето модерно решение, което в последните десетилетия много страни възприеха и 

приложиха в различна степен на интеграция, а именно създаването на обединен 

регулаторен орган.  

 От създаването на КФН през 2003 г. заложените цели са изпълнени частично, 

като при настоящия състав дори този напредък беше заличен и като цяло не бе осигурен 

адекватен надзор върху небанковия финансов сектор. За почти едногодишния период на 

своето съществуване и въпреки силните си законови правомощия, настоящият ръководен 

състав даде редица тревожни сигнали за недостатъчен и неадекватен надзор и доказа 

неспособност за решаването на проблемни ситуации, включително породените от 

настъпилата финансова криза.  

 Дейността на комисията в последната година, включително събитията от 

последните месеци показаха:  

• липса на адекватен анализ на състоянието и структурата на финансовия 

пазар и  допускане на системен риск;  

• липса на анализ за „уроците” от кризата и активна политика на комисията за 

превенция; 

• липса на адекватна политика за защита правата на потребителите на 

финансови услуги, особено в областта на застраховането; 

• липса на предвидимост и последователност в действията на  регулатора;  

• силно затруднена координация и диалог между институциите - БФБ, ЦД, 

БНБ, МФ и поднадзорните лица; 

• спад на авторитета на институцията.  

 

 

Предлагани промени 

Предлаганите промени са свързани с необходимостта от съществено ревизиране на 

настоящата регулаторна политика и подобрение в дейността на КФН. Ситуацията на 

фрагментиран и неадекватен надзор в небанковия финансов сектор в условията на 

финансова криза, повишени рискове за финансовите пазари от т.нар. трансграничен 

верижен ефект и силен спад на доверието във финансовите институции, представлява 

потенциална опасност за стабилността на системата и за защитата правата и интересите на 

гражданите. Тя е и в противоречие с развитието на надзорните процеси на европейско 

ниво и постигнатото съгласие на лидерите от Г- 20 за засилена регулация на финансовите 

пазари.  
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Комплексната инициатива на ЕС от 2009 г. за преструктуриране и засилване 

капацитета и компетентността на финансовия надзор, за да може да води успешна 

надзорна политика в рамките на съюза, налага да бъдат преосмислени както 

съществуващото неформално разделение между трите сектора на КФН - ценни книжа, 

застраховане и осигуряване, така и липсата на достатъчна координация на банковия и 

небанковия финансов сектор. Наложително е провеждане на действена и ефективна 

интеграция и хармонизиране на регулациите и практиките както между трите управления 

в КФН, така и между банковия и небанковия сектор, с цел изграждане и поддържане на 

финансова стабилност и ефективно развитие на финансовите пазари.  

Предложеният закон за изменение и допълнение на Закона за комисията за 

финансов надзор следва да създаде необходимите предпоставки и да бъде първата стъпка 

от поредица спешни мерки (законодателни и регулаторни) за гарантиране на адекватен и 

компетентен финансов надзор и стабилен и прозрачен пазар.  

С настоящия законопроект се предлагат изменения в няколко основни сфери – 

състав и функции на комисията, статут и правомощия на Съвета за финансова стабилност, 

координация и сътрудничество между регулаторните органи, защита на потребителите на 

финансови услуги, както и изменения, свързани с европейките регулации.  

 

Състав, функции и правомощия на КФН  

Първата група изменения касаят структурата и функциите на Комисията за 

финансов надзор.  

Предвижда се комисията да се състои от петима членове, а мандатът да бъде 5 

години. Предложението е в изпълнение на Решение No 870 на Министерския съвет от 10 

ноември 2009 г. за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни 

органи. Промяната е продиктувана както от необходимостта за намаляване на разходите и 

облекчаване на държавния бюджет в условията на икономическа и финансова криза, така 

и с оглед анализа на законовите функции, правомощия и практиката на комисията до 

момента. Понастоящем комисията има председател, трима заместник - председатели, 

ръководещи трите управления - инвестиционна дейност, застраховане, осигуряване, и 

други трима членове. Последните нямат специфични ресори и отговорности, а само 

заместват заместник - председателите и разглеждат жалби срещу техни актове. За 

мащабите на регулирания към момента небанков финансов пазар подобна раздута 

структура е проява на необоснована разточителност. Нормалното функциониране на 

надзора, включително при заложените в настоящия законопроект нови функции и 

правомощия, може успешно да се извърши от петима души.  

Поради изложените мотиви се предлага запазване на сегашните ресори на заместник - 

председателите и на функциите на председателя, като намаляването на състава да засегне 

„другите членове” без конкретни ресори. Същевременно на четвъртия член на комисията 

се възлагат нови конкретни функции в две изключително важни направления. Предвижда 

се той да съдейства за ефективна и действена защита на интересите на потребителите на 

финансови услуги и да подпомага дейността на комисията във връзка с анализа на 

състоянието, тенденциите и стабилността на финансовите пазари, както и по 

идентифициране и управление на системните рискове.  

Промените на структурата кореспондират и на предложените изменения на 

функциите на финансовия регулаторен орган. Като изрична и основна функция на 

комисията се предлага разработването на правила и системи за управлението на рисковете 

на финансовите пазари.  

Предложенията отразяват препоръките на доклада „Ларозиер” от 2009 год. към 

Европейската комисия относно новата структура на финансовия надзор на европейско и 

национално ниво. В доклада се констатира, че финансовата регулация и надзор глобално и 
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в частност в ЕС са твърде неадекватни и са необходими неотложни действия за тяхното 

подобряване, а превенцията на бъдещи финансови кризи следва да бъде основен 

приоритет на държавите - членки и техните регулаторни органи.  

Запазва се механизма на конституиране на комисията посредством избор от Народното 

събрание, но за да се избегне в бъдеще възможността за предсрочна подмяна или за 

вакуум в надзора, както това беше направено в редица регулаторни органи от предишното 

правителство, се предлага изборът на нови членове да се осъществява не по - рано от два 

месеца и не по - късно от един месец преди изтичането на мандатите на действащите.  

Завишават се изискванията към лицата, които могат да бъдат избирани за членове на 

комисията и с цел независимост и безпристрастност се предлага членовете на комисията, а 

и нейните служители, да не могат да притежават право на глас в общото събрание или 

участие в капитала на поднадзорно лице.  

В преходните и заключителни разпоредби се предвижда Народното събрание да 

избере нов състав на комисията с нов 5 годишен мандат в срок от две седмици след 

влизане на закона в сила.  

 

Защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица 

С предложения законопроект се предвиждат редица мерки в посока защита 

потребителите на финансови услуги.  

Предложенията предвиждат четвъртият член на комисията да има конкретни функции 

по жалби на граждани и организации срещу действия или бездействия на поднадзорните 

лица, като същите ще се разглеждат координирано с ресорния заместник - председател. 

Жалбите следва да бъдат анализирани, а при констатирани некоректни практики, 

неблагоприятни тенденции и рискове, да се предлагат конкретни мерки, а не само да се 

отчита броят на получените жалби. Това предполага аналитична работа и конкретни 

превантивни и последващи мерки за предотвратяване и решаване на проблемите, с които 

се сблъскват гражданите, които ползват услугите на застрахователи, инвестиционни 

посредници, пенсионни и здравни фондове.  

 Една от основните цели на Комисията за финансов надзор, съгласно действащия чл. 

11, т. 2 е осигуряване на „стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари”. 

Един от елементите на прозрачността на пазара е прозрачността в собствеността на 

поднадзорните лица. Защитата на обществения интерес предполага финансовите 

институции, които управляват обществени средства, да бъдат прозрачни по отношение на 

собствеността и управлението им.  

 С последните изменения на законите в областта на финансовите пазари се въведоха 

изискванията на европейското законодателство за оценка на репутацията на лицата, 

придобиващи значително участие във финансовите институции. Тези изменения обаче 

касаят само случаи на бъдещи придобивания и не обхващат проверка на заварени 

поднадзорни лица. На практика към момента съществуват множество пазарни участници 

във финансовия сектор, които управляват чужди активи и по отношение на които де факто 

не е възможно идентифициране на действителните собственици. Липсата на обществено 

достъпна информация относно лицата, които стоят зад финансовите институции създава 

потенциални рискове и възпрепятства правото на гражданите да изберат институцията, на 

която да доверят управлението на своите средства. Ефективното развитие на финансовите 

пазари се основа на доверието в институциите, в тяхната компетентност и добра 

репутация. Този извод се налага с още по-голяма категоричност след краха на 

международни финансови институции, предизвикал силен спад на доверие от страна на 

гражданите.  

 Предвид гореизложеното в преходните и заключителни разпоредби на закона за 
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изменение и допълнение на ЗКФН се предлага в тримесечен срок от влизане в сила на 

закона заварените поднадзорни лица да предоставят на комисията информация относно 

действителните им собственици, а комисията от своя страна да направи тази информация 

публична. Комисията ще има възможност да наложи съществуващите и в момента в 

съответните нормативни актове принудителни административни мерки спрямо 

поднадзорните лица, които не предоставят тази информация.  

  Що се касае до всички нови лицензионни производства, със съответните 

изменения на секторните закони (Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа, Закона за здравното осигуряване, Кодекса за 

застраховане и Кодекса за социално осигуряване), се въвежда изискване към лицата, които 

желаят да получат лиценз, да разкрият действителните собственици на онези техни 

акционери, които притежават квалифицирано участие - 10 и над 10 на сто от правата на 

глас в общото събрание. С оглед защита на обществения интерес и недопускане на 

нестабилност на финансовата система, се предвижда възможността комисията да откаже 

издаване на лиценз, ако не могат да бъдат идентифицирани действителните собственици 

на акционерите, притежаващи квалифицирано участие. 

Предложените промени са аналогични на предвидените правомощия на БНБ и 

изискванията към заявителите, разписани в Закона за кредитните институции и Наредба 

№ 2 на БНБ за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за 

кредитните институции.   

Също така по аналогия на правомощията на управление „Банков надзор” на БНБ и 

в съответствие с Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

05.09.2007 г., се доразвива задължението на надзорния орган при лицензионното 

производство, както и при последващо придобиване на квалифицирано участие в 

поднадзорните лица, да провери доколко заявителят е подходящ и надежден, с оглед на 

неговата репутация, опит и финансова стабилност. 

 Тези изменения изцяло съответстват на европейските регулации, които акцентират 

на почтеността и професионалната компетентност на пазарните участници с оглед 

защитата на потребителите на финансови услуги. 

 

Координация и сътрудничество между регулаторните органи  

За успешното функциониране на надзора на финансовия сектор - банков и 

небанков, от ключово значение е отличното сътрудничество между КФН и БНБ, както и 

между КФН и останалите държавни институции с отношение към финансовите пазари, 

включително на национално и европейско ниво. Засиленото сътрудничество между 

регулаторите фигурира и сред одобрените от ЕК препоръки от Доклада „Ларозиер”. В 

него се казва, че превенцията на бъдещи финансови кризи следва да бъде пръв приоритет 

на държавите - членки и предвид ключовата роля на централните банки (които могат да 

забележат първите признаци на криза) в държавите, където финансовият надзор е извън 

централите банки, това трябва да се компенсира с тясно сътрудничество между 

финансовите регулатори. Поради това с измененията се подчертава значението на 

меморандумите за сътрудничество, каквито съществуват и към момента, но практиката 

показва, че са с формален характер. Също така с предложеното допълнение на чл. 18, ал. 7 

се дава възможност за иницииране от комисията на съвместни проверки на лица, които са 

едновременно поднадзорни на комисията и на БНБ.  

Аналогично с цел подобряване ефективността на надзора се предвижда засилване на 

координацията между КФН и другите органи и институции като ДАНС, КЗК, МВР, чужди 

финансови регулатори и т.н.   
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Съвет за финансова стабилност 

Със законопроекта се предлага промяна на статута и функциите на Консултативния 

съвет по финансова стабилност. Създаденият през 2003 год. консултативен орган доказа 

своята неефективност, като тази констатация е валидна най-вече за последните няколко 

години. В периода на зараждащата се глобална финансова криза именно този съвет 

трябваше да набележи и предприеме конкретни мерки, включително като предложи 

конкретни действия на правителството и парламента. Причините за тази неефективност 

могат да се търсят както в законовия статут на съвета, така и в липсата на воля и 

различното разбиране за ролята и приоритетите на този орган от страна на 

ръководителите на трите институции.  

С предложените изменения съветът става постоянно действащ орган и се разширяват 

значително неговите функции и цели. Съветът следва не само да гарантира регулярния 

обмен на информация между институциите и да съгласува регулаторните практики, но и 

да координира политиката за осигуряване на устойчиво развитие на икономиката и 

финансовата система на страната. Постоянни членове на съвета ще бъдат – министърът на 

финансите, управителят на Българската народна банка и председателят на Комисията за 

финансов надзор. По покана на съвета в работата му могат да участват и съответните 

подуправители на БНБ, членове на КФН, министри, председателите на парламентарните 

комисии по бюджет и финанси и икономическа политика, синдикати, работодатели, както 

и други държавни органи имащи отношение към финансовата система и икономиката на 

страната. 

Въз основа на данните и анализите на трите институции съветът следва да извършва 

регулярна оценка на състоянието на финансовата система и икономиката на страната, да 

наблюдава системните рискове и тенденциите на регионалните и международни пазари с 

оглед поддържане на финансовата стабилност и устойчиво икономическо развитие и да 

предлага съответните мерки и политики. Съветът обединява представителите на три 

независими една от друга институции – министерство на финансите като част от 

изпълнителната власт, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор като 

независими от изпълнителната власт финансови регулатори, които действат при ясно 

разграничени правомощия и отговорности, но имат пряко отношение към финансовата 

политика и стабилност на страната. Поради това тясното взаимодействие между тях, 

регулярния обмен на информация и координация на действията са от изключително 

значение.  

 

 

 Тарифа на КФН 

Предложеният законопроект предвижда изменение и относно тарифата за таксите, 

събирани от КФН. Към момента размерът на таксите е определен в приложение към 

закона и така всяка промяна на таксите е обвързана с изменение на закона. По аналогия с 

другите регулаторни органи се предлага първоначалните и годишните такси, които ще се 

заплащат от контролираните лица да се регламентират в тарифа на МС, приета по 

предложение на комисията. 

 

Компетентен орган по приложение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. относно агенциите за кредитен 

рейтинг 

Предложени са и изменения, с които се определя Комисията за финансов надзор и 

нейният заместник - председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната 

дейност”, за компетентни органи по прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. относно агенциите за кредитен 
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рейтинг. Посоченият нормативен акт е с пряко приложение и следователно не трябва да се 

въвежда в българското законодателство, като България има задължение единствено да 

посочи компетентния орган, който ще го прилага, като са предвидени съответни 

административни санкции в случай на установени нарушения в Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа.  

Предложено е и допълнение, произтичащо от идентифицирани проблеми във 

връзка с успешното реализиране на правомощията на комисията по отношение на Закона 

за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона срещу пазарните злоупотреби с 

финансови инструменти. 

 

 

ВНОСИТЕЛИ:  СТОЯН МАВРОДИЕВ  и група народни представители 

 


