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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

С Регламента относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и 

регистрите на трансакции (Регламент за европейската пазарна инфраструктура) от 4 

юли 2012 г. се изисква, наред с другото, централен клиринг на всички стандартизирани 

договори за извънборсови деривати, отчитане на всички договори за деривати пред 

регистрите на трансакции и прилагане на техники за намаляване на риска за сделките, 

които не преминават през централен клиринг. 

Съгласно член 1, параграф 4 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура 

централните банки и публичните органи на Съюза, на които е възложено или участват 

в управлението на държавния дълг, са освободени от Регламента за европейската 

пазарна инфраструктура, и поради това не са предмет на тези задължения. 

Съгласно член 1, параграф 6 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура 

Европейската комисия е оправомощена да изменя списъка на изключените от обхвата 

му субекти чрез делегиран акт, ако прецени, след като е анализирала международното 

третиране на централните банки и публичните органи, които управляват държавния 

дълг в правната рамка на други юрисдикции, и след като е информирала Европейския 

парламент и Съвета за резултатите, че е необходимо освобождаване на монетарните 

задължения на тези централни банки на трети държави от задължението за клиринг и 

отчетност. 

2. ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА КОМИСИЯТА 

Комисията направи първия преглед на правните рамки за извънборсовите деривати в 

Япония, Швейцария, Съединените щати, Австралия, Канада и Хонконг през 2013 г. На 

22 март 2013 г. Комисията прие доклад
1
, в който се заключава, че законодателните 

рамки на Япония и Съединените американски щати отговарят на условията за 

освобождаване на централните банки и публичните институции, отговарящи за 

управлението на държавния дълг в тези две юрисдикции, от някои от изискванията на 

Регламента за европейската пазарна инфраструктура. Впоследствие те бяха добавени в 

списъка на изключените от обхвата му субекти по член 1, параграф 4 посредством 

Делегиран регламент (ЕС) № 1002/2013
2
.  

По отношение на законодателните рамки в останалите четири държави беше счетено, 

че те все още не са направили необходимите промени, за да може техните централни 

банки и институции за управление на държавния дълг да бъдат включени в списъка на 

изключените от обхвата на Регламента субекти. В доклада обаче се заключава, че 

Комисията „ще следи и докладва относно новостите“, след като техните правила 

бъдат завършени. 

3. ТЕКУЩА ОЦЕНКА 

Текущата оценка обхваща четирите юрисдикции, които бяха разгледани и в първата 

оценка, но не бяха препоръчани за освобождаване към съответния момент, както и две 

                                                 
1 COM(2013) 158 от 22.3.2013 г. 
2 Делегиран регламент (ЕС) № 1002/2013 на Комисията от 12 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 

на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на 

трансакции по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (ОВ L 279, 19.10.2013 г., стр. 2) 
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други юрисдикции (Мексико и Сингапур), които междувременно също са поискали 

оценка.   

Оценката се основава на информацията, получена направо от оценяваните 

юрисдикции, и разглежда два конкретни аспекта на тези рамки: 

i) напредъка в изпълнението на реформите на пазарите на извънборсови деривати, 

както беше договорено на срещата на върха на Г-20 в Питсбърг през 2009 г.;  

ii) третирането на централните банки и публичните органи, на които е възложено 

или участват в управлението на публичния дълг в рамките на съответните 

правни рамки в тези юрисдикции, както и стандартите за управление на риска, 

приложими към сделките с деривати, сключени от тези субекти. 

Анализът показва, че е постигнат значителен напредък във всички юрисдикции в 

процес на оценка по отношение на приемането и прилагането на реформите в областта 

на извънборсовите деривати. Освен това и шестте юрисдикции се заеха с решаването 

на въпроса за приложимостта на различните изисквания по отношение на централните 

банки и публичните органи, на които е възложено или участват в управлението на 

държавния дълг.  

4. НАПРЕДЪК В РЕФОРМИТЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ИЗВЪНБОРСОВИ ДЕРИВАТИ 

4.1. Австралия 

Изпълнението на задълженията за клиринг, отчитане или търговия на организирана 

платформа в Австралия е двуетапен процес, при който първо съответният министър 

излиза с решение дали тези изисквания следва да важат за определени класове 

извънборсови деривати, а след това се прилагат разпоредбите и правилата, приети от 

Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC). Австралийският орган 

за пруденциално регулиране (APRA) прилага техники за намаляване на риска за 

извънборсови деривати, при които е извършен нецентрализиран клиринг. 

Задължение за клиринг 

Австралийските правила за прилагане на задължителния централен клиринг са 

изложени в наредба от 2015 г. — Corporations Amendment (Central Clearing and 

Single-Sided Reporting) Regulation, 2015 г. С наредбата се въвежда централен клиринг за 

определени класове извънборсови деривати върху лихвени проценти за малък брой 

големи местни и чужди банки, които действат като посредници на пазара за 

извънборсови деривати в Австралия. През декември 2015 г. с Правилата на ASIC за 

дериватни трансакции (Клиринг) беше въведен задължителен централен клиринг на 

извънборсовите лихвени деривати, деноминирани в няколко водещи валути. 

Прилагането на задълженията за клиринг започна през април 2016 г. 

Задължение за докладване 

С Правилата на ASIC за дериватни трансакции (отчитане) от 2013 г., изменени през 

февруари 2015 г., беше въведено задължение за отчитане на трансакциите с 

извънборсови деривати. Задължението за отчитане понастоящем обхваща всички 

класове деривативни активи и е в сила от декември 2015 г. 
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Техники за намаляване на риска 

Пруденциалният стандарт, изискващ използването на техники за намаляване на риска 

за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, беше 

публикуван от APRA през октомври 2016 г. Беше въведено изискване да се прилагат 

редица техники за намаляване на риска: бързо потвърждаване на трансакции, 

съгласуване и компресиране на портфейла, процедури за разрешаването на спорове и 

преминаване през процедура за определяне на оценки. Все още не е определена 

начална дата за неговото прилагане. 

4.2. Канада 

Провеждането на реформите в областта на извънборсовите деривати е по две 

направления. Службата за надзор над финансовите институции (OSFI), която е  

пруденциалният регулаторен орган на Канада, определя общи изисквания за 

регулираните на федерално равнище финансови институции (РФРФИ) под формата на 

насоки. Провинциите и териториите следователно са отговорни за регулирането на 

пазара в рамките на своите юрисдикции. Организацията на канадските 

административни органи за ценни книжа (Canadian Securities Administrators — CSA), 

която обединява регулаторните органи на провинциите и териториите на Канада по 

отношение на ценните книжа, отговаря за координирането и хармонизирането на 

правилата за канадските капиталови пазари. Тя разработва нормативна уредба, която 

след това се обнародва и прилага от провинциите. 

Задължение за клиринг 

Задължението за клиринг се прилага от всички регулаторни органи на отделните 

провинции по отношение на пазарите на ценни книжа чрез предложения Национален 

инструмент 94—101 Задължителен клиринг на деривати чрез централен контрагент 

(предложение NI 94—101 г.), който е разработен от CSA, а на федерално равнище — от 

OSFI чрез Насока B-7: добри практики за деривати, които влязоха в сила през 

декември 2014 г. В съответствие с Насока B-7 от РФРФИ се очаква да извършват 

централен клиринг на стандартизираните деривати, когато това е целесъобразно. В 

предложения инструмент NI 94-101 се предвижда задължителен централен клиринг на 

някои извънборсови деривати и се посочват контрагентите, спрямо които се прилага 

задължение за клиринг. Окончателният вариант на правилата се очаква да бъде 

утвърден в началото на 2017 г. 

Задължение за отчитане 

Задължението за отчитане се прилага на равнище провинции чрез правила, гласувани 

от местните регулаторни органи по отношение на ценните книжа. Съществуват 

специфични разпоредби в Манитоба, Онтарио и Квебек; във всички останали 

провинции задължението за докладване се прилага чрез Многостранен инструмент 

96—101 Регистър на трансакции и отчитане на данните за деривати (MI 96-101). 

Правила за отчитане на трансакции са в сила за всички провинции от ноември 2016 г. 

Инструментите на равнище провинции и многостранните инструменти до голяма 

степен са хармонизирани, що се отнася до задължението за отчитане, и изискват 

отчитане на трансакциите, при които поне един от контрагентите е местен. На 

федерално равнище насока В-7 изисква РФРФИ да отчитат сделките съобразно 

действащите правила за отчитане в провинцията, в която се намира тяхното седалище 
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или основно място на стопанска дейност. 

Техники за намаляване на риска 

На федерално равнище Насока B-7 указва техники за намаляване на риска за 

дериватите, при които не се извършва централен клиринг, така както те се прилагат за 

РФРФИ. Освен това в Наредба № E-22 Изисквания за допълнително обезпечение за 

дериватите, при които не се извършва централизиран клиринг, която влезе в сила през 

септември 2016 г., се третират редица въпроси, сред които разрешаването на спорове и 

методиките за оценяване във връзка с изискванията за допълнително обезпечение за 

дериватите, при които не се извършва централизиран клиринг. На равнище провинции 

CSA понастоящем разработва инструкция за регистрацията на посредници, чрез която 

да бъдат въведени техники за намаляване на риска за пазарните участници. Очаква се 

инструкцията да бъде публикувана за обсъждане през 2017 г. и да влезе в сила през 

първата половина на 2018 г. 

4.3. Хонконг 

В Хонконг процедурата за прилагане на реформите на извънборсовия пазар на 

дериватни инструменти е двуетапна. Регулаторната рамка влезе в сила по силата на 

първичното законодателство, по-специално чрез Закона за ценните книжа и фючърсите 

от 2014 г. — изменение на първоначалния Закон за ценните книжа и фючърсите 

(ЗЦКФ) от 2002 г. Той е последван от вторично законодателство (т.е. наредби), в които 

се определят подробни изисквания за отчетността, клиринга и търговските задължения, 

съставени от Комисията за ценни книжа и фючърси (КЦКФ) след одобрение от 

Хонконгския орган по паричната политика (ХОПП) и след консултации с финансовия 

министър. 

Задължение за клиринг 

С изменението на Закона се въвежда задължение за клиринг на сделките с 

извънборсови деривати. В разпоредбите за оправомощаване се изисква определени 

лица да извършват клиринг на някои сделки с извънборсови деривати чрез централен 

контрагент, определен в съответствие с правилата за клиринг. Изпълнението на това 

задължение ще се осъществява поетапно. Правилата за първия етап влязоха в сила през 

септември 2016 г. 

Задължение за отчитане 

В изменения закон се установява също така задължение за отчитане. Определено лице 

трябва да съобщава на ХОПП за съответните извънборсови деривативни сделки в 

съответствие с изискванията, изложени в правилата за отчитане.  На първия етап 

отчитането се прилага за ограничен брой видове деривати и за малко по-широк кръг 

лица в сравнение със задължението за клиринг
3
. На втория етап се разширява обхватът 

на продуктите — до всички пет класове активи, както и обхватът на информацията, 

която да бъде съобщавана за всяка трансакция. Остава непременен кръгът от 

определените за изпълнение на задълженията лица. Отчитането по фаза 2 ще започне 

през юли 2017.  

Техники за намаляване на риска 

                                                 
3 Задължението за отчетност е разширено и обхваща ЦК. 
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В Хонконг се предвиждат два пакета от стандарти за намаляване на риска. Първият, 

който ще бъда разработен от КЦКФ, ще се прилага само спрямо лицензирани от нея 

дружества съгласно ЗЦКФ. Консултация относно проектите на стандартите ще се 

проведе през 2017 г. Вторият пакет беше разработен от ХОПП и се прилага по 

отношение на лицензираните от него институции в съответствие със Закона за 

банковото дело. Прилагането на тези стандарти първоначално се предвиждаше да 

започне през септември 2016 г. През август 2016 г. обаче ХОПП отложи началото на 

изпълнението на фона на подобни забавяния в други големи юрисдикции. 

4.4. Мексико 

Общите правила относно трансакциите с извънборсови деривати са определени в 

Правилата относно  трансакциите с деривати (Циркулярно писмо 4/2012), издадени от 

Мексиканската централна банка (МЦБ) през март 2012 г., които са изменяни 

впоследствие. Някои специфични правила (например учредяването на ЦК) са били 

издадени съвместно от МЦБ, Министерството на финансите (SHCP) и Националната 

комисия за ценните книжа и банките (CNBV). 

Задължение за клиринг 

В циркулярно писмо 4/2012 се посочва, че стандартизираните сделки с деривати между 

местни банки или брокерски предприятия и някои други предприятия (местни и 

чуждестранни) трябва да бъдат уредени чрез клирингови къщи, създадени в 

съответствие с правилници, издадени съвместно от МЦБ, SHCP и CNBV, или чрез 

чуждестранни институции, които действат като централни контрагенти (ЦК) и са 

признати от МЦБ. Задължението за клиринг е в сила от април 2016 г. за сделки между 

местни контрагенти, а от ноември 2016 г. — за сделките, които се изпълняват между 

местен и чуждестранен контрагент. С последните изменения на циркулярно писмо 

4/2012 бяха установени критерии, позволяващи извънборсовите продукти да се 

определят като стандартизирани и поради това подлежащи на централен клиринг. 

 

Задължение за докладване 

С циркулярно писмо 4/2012 от местните банки, брокерски фирми, инвестиционни 

фондове и sofomes (многоцелеви финансови институции) беше изискано да отчитат 

своите сделки с деривати пред МЦБ. Правилата, приети съвместно от МЦБ, SHCP и 

CNBV също изискват местни ЦК да им докладват за всички договори, които получават 

за клиринг или други трансакции, за които е докладвано на доброволна основа. 

Задължението за отчитане пред МЦБ обхваща всички класове активи, както и 

извънборсово и борсово търгуваните деривати. Въпреки това само контрагентите, 

установени в Мексико, са задължени по закон да подсигурят отчитането на сделката. 

 

Техники за намаляване на риска 

От април 2016 г. насам местните банки, брокерските фирми, инвестиционните 

фондове, публичните хранилища и sofomes са задължени да въведат най-малко 

следните техники за намаляване на риска по отношение на трансакциите с 

извънборсови деривати, при които е извършен нецентрализиран клиринг: 

потвърждение, ежедневно оценяване, помирение, механизми за разрешаване на 

спорове, както и периодични оценки на това дали да се извършва компресиране на 

портфейл. Допълнителните регулаторни изисквания за местни банки и дружества, 
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специализирани в брокерски операции за намаляване на риска по отношение на своите 

операции, са посочени в „Правилата за банки“ и „Правилата за брокерски фирми“, 

издадени от CNBV.  

4.5. Сингапур 

Законодателната рамка за извънборсовите деривати е на две равнища: обща рамка на 

законодателството, прието от Парламента, и специфични правила, приети от Органа за 

паричната политика на Сингапур (ОПП).  

Задължение за клиринг 

Част VI Б (Клиринг и договори за деривати) от Закона за ценните книжа и фючърсите 

(ЗЦКФ), който е в сила от ноември 2012 г., установява законодателната рамка, 

изискваща клиринг на деривати. ОПП понастоящем е в процес на финализиране на 

нормите за задължителен клиринг. Очаква се те да бъдат приети през първата половина 

на 2017 г. Новите правила ще изискват клиринг на лихвени суапове в сингапурски и в 

щатски долари. 

Задължение за отчитане 

Нормативната база във връзка със задължението за докладване беше въведена с част VI 

А (Клиринг и договори за деривати) от ЗЦКФ. Специфичните правила за отчитане 

впоследствие бяха изложени в наредбите за ценните книжа и фючърсите (отчитане на 

договорите за деривати) от 2013 г., които влязоха в сила през октомври същата година. 

Правилата изискват „определени лица“ да докладват сделки с лихвени, кредитни и 

валутни деривати. Изискването за докладване е изцяло в сила от ноември 2015 г. 

насам. 

Техники за намаляване на риска 

Правилата относно техниките за намаляване на риска са в процес на финализиране. 

Предложените правила изискват лицензираните от ОПП субекти, работещи с договори 

за извънборсови деривати, да прилагат следните техники за намаляване на риска по 

отношение на своите сделки с извънборсови деривати, които не подлежат на клиринг: 

потвърждение, механизми за разрешаване на спорове, ежедневно оценяване, процедура 

за съгласуване и компресиране на портфейли. ОПП очаква изискванията за намаляване 

на риска да влязат в сила през 2017 г. 

4.6. Швейцария 

Нормативната база за сделки с деривати на извънборсовия пазар се състои от основен 

законодателен акт — Законът за инфраструктурата на финансовите пазари (FMIA), 

който установява правила за поведение на пазара за търговия с деривати, и наредби за 

последващо прилагане, по-конкретно Наредба в областта на инфраструктурата на 

финансовите пазари, (FMIO), която подробно определя специфичните правила и 

изисквания. FMIA и FMIO и влязоха в сила през януари 2016 г.  

 

Задължение за клиринг 

FMIA и FMIO предвиждат клиринг на извънборсови сделки с деривати и определят 

конкретни правила във връзка с това задължение. Задължението за клиринг по принцип 
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обхваща всички сделки с извънборсови деривати, с редица изключения за някои 

(предимно по-малки) контрагенти. Задължението се въвежда постепенно в зависимост 

от вида на договорите и контрагентите.    

 

Задължение за отчитане 

FMIA и FMIO предвиждат задължение за отчитане на всички сделки с извънборсови 

деривати и за посочване на съответните правила, включително правилата относно това 

кои контрагенти отговарят за докладването на трансакцията и каква информация 

трябва да бъде отчетена. 

Техники за намаляване на риска 

Правилата относно използването на техники за намаляване на риска, които се изискват 

за трансакциите с извънборсови деривати, при които е извършен нецентрализиран 

клиринг, са отново посочени в FMIA и FMIO. Швейцарската нормативна база включва 

изисквания за своевременно потвърждаване на сделките, съгласуване на портфейла, 

компресиране на портфейла и процедури за разрешаване на спорове.  

5. МЕЖДУНАРОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ 

5.1. Австралия 

Задължение за клиринг 

В наредбата от 2015 г. се посочва, че изискванията за клиринг по отношение на 

сделките с деривати не може да се налагат на  субект, който не е австралийски, или на 

чуждестранно образувание във връзка с клиринг на сделка. Освен това наредбата не 

позволява правилата за сделките с деривати да налагат изисквания за клиринг спрямо 

редица чуждестранни публични субекти, сред които централните банки и 

институциите за управление на дълга. 

Задължение за отчитане 

В Corporations Amendment (Derivatives Transactions) Regulation 2013 се уточнява, че 

задължението за отчитане на сделки не може да бъде налагано на т. нар. „крайни 

ползватели“. Това по същество ограничава прилагането на задължението за отчитане 

до австралийските депозитни институции, лицензираните клирингови и сетълмент 

структури, притежателите на лицензии за финансови услуги и лицата, които 

предоставят финансови услуги, свързани с деривати, на клиенти на едро в Австралия 

съобразно конкретно лицензионно освобождаване, предоставено от австралийските 

органи. Като такива централните банки и институциите за управление на държавния 

дълг не са обхванати от изискването. 

Техники за намаляване на риска 

Съгласно приетите неотдавна изисквания техниките за намаляване на риска се 

прилагат по отношение на регулираните от APRA институции при трансакциите с 

обхванати контрагенти. Определянето на тези институции не включва централните 

банки и публичните институции, отговарящи за или участващи в управлението на 

дълга. Определението за „обхванат контрагент“ от своя страна изключва централни 
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правителства, централни банки, многостранни банки за развитие, субекти от 

публичния сектор, както и Банката за международни разплащания. Поради това 

изискванията за намаляване на риска не се прилагат за всички централни банки и 

институции за управление на държавния дълг. 

5.2. Канада 

Задължение за клиринг 

Насока В-7 се отнася само за РФРФИ. Тъй като централните банки и институциите за 

управление на държавния дълг не попадат в рамките на това определение, те са извън 

обхвата на правилата за клиринг на OSFI. На ниво провинции с предложение NI 94—

101 от задължението за клиринг изрично се освобождават сделките с някои канадски 

институции, както и с чуждестранните централни банки и публични органи, 

притежавани изцяло или частично от чуждестранно правителство. Очаква се, че 

посочените по-горе освобождавания ще останат в окончателната наредба. 

Задължение за докладване 

Макар да няма специфично освобождаване за чуждестранните централни банки и 

институции за управление на държавния дълг от правилата за отчитане на сделки, в 

действителност се изисква сделките между канадския контрагент и всички 

чуждестранни публични органи да се отчитат само от канадския контрагент. 

Чуждестранните централни банки и всички публични органи не подлежат на 

задължение за отчитане. 

Техники за намаляване на риска 

Що се отнася до задължението за клиринг, насоките на OSFI се прилагат само за 

РФРФИ. Като такива, всички публични органи и централни банки попадат извън 

приложното поле на правилата на OSFI относно техниките за намаляване на риска. На 

равнището на провинциите изискването за регистрация се предвижда да се прилага 

единствено за лица, търгуващи с дериватни финансови инструменти. Като такива 

централните банки и институциите за управление на държавния дълг не са обхванати 

от изискването. Въпреки че правилото за регистрацията е все още в процес на 

обсъждане, не се очаква неговото приложно поле да се промени. 

5.3. Хонконг 

Задължение за клиринг 

Задължението за клиринг се прилага по отношение на трансакции с лихвени суапове 

между основните финансови посредници. В Хонконг те включват лицензирани 

институции, валутни брокери, одобрени от ХОПП (лицензирани дружества) по Закона 

за банковото дело, които са достигнали минимален праг за клиринг. Големите 

посредници извън Хонконг са предварително определени в списък, публикуван от 

КЦКФ. Списъкът включва субекти, като например клирингови членове на ЦК на 

лихвени суапове на редица пазари или глобални системно значими банки, публикувани 

от Съвета за финансова стабилност. Тъй като чуждестранните централни банки и 

институции за управление на държавния дълг не попадат в нито една от тези 

категории, те са извън обхвата на задължението за клиринг в Хонконг. 
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Задължение за отчитане 

Тъй като етап 1 от задължението за отчитане важи за почти същия кръг субекти както 

задължението за клиринг, чуждестранните централни банки и институции за 

управление на държавния дълг не са предмет на задължението за отчитане. Макар че 

етап 2 разширява приложното поле на изискването за отчитане на всички пет класове 

активи и увеличава обема на информацията, която трябва да се съобщава, то не 

разширява кръга на обхванатите от задължението субекти. Като такива, 

чуждестранните централни банки и институции за управление на държавния дълг ще 

продължават да бъдат освободени от задължението за отчитане. 

Техники за намаляване на риска 

Стандартите за ограничаване на риска, които ще бъдат определени от КЦКФ, като цяло 

ще се прилагат само доколкото сделките с извънборсови деривати се записват в 

лицензирани от КЦКФ дружества. Тъй като в момента случаят не е такъв, тези 

стандарти няма да се прилагат за трансакциите с извънборсови деривати. От друга 

страна, рамката, разработена от ХОПП, се отнася както за националните, така и за 

чуждестранните лицензирани институции по отношение на сделки с деривати, при 

които не е извършен централен клиринг, сключени с „попадащ в обхвата субект“. 

Определението на обхванатите субекти изрично изключва централните банки и 

субектите от публичния сектор. Като такива, централните банки няма да бъдат предмет 

на предложената рамка, ако имат статут на централна банка в рамките на съответните 

юрисдикции. Когато става въпрос за субекти от публичния сектор, при условие че 

даден субект може да бъде определен като такъв за целите на капиталовата 

адекватност в своята юрисдикция (независимо от това дали той е натоварен със 

задачата да участва при управлението на държавния дълг), той се освобождава от 

изискванията за намаляване на рисковете.      

5.4. Мексико 

Задължение за клиринг 

Съгласно циркулярно писмо 4/2012 само местни банки и брокерски дружества са 

длъжни да извършват клиринг на сделките с извънборсови деривати чрез централни 

контрагенти при търговията с други местни банки или брокерски дружества, местни 

или чуждестранни институционални инвеститори или чуждестранни банки или 

брокерски фирми.  Централните банки и институциите за управление на държавния 

дълг са освободени от задължението за клиринг. 

Задължение за отчитане 

В циркулярно писмо 4/2012 се посочва, че когато дадена сделка се сключва между 

местен контрагент, подлежащ на изискването за отчитане, и установен в чуждестранна 

юрисдикция субект, само мексиканският финансов субект е правно задължен да отчита 

сделките с деривати пред МЦБ. Централните банки и институциите за управление на 

държавния дълг са следователно освободени от това задължение. 

Техники за намаляване на риска 

Като се има предвид, че техниките за намаляване на риска, определени в циркулярно 
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писмо 4/2012 се прилагат към местните банки, брокерски фирми, инвестиционни 

фондове, общи хранилища и sofomes, чуждестранните централни банки и институции 

за управление на държавния дълг са освободени от задължението да прилагат тези 

техники за намаляване на риска. 

5.5. Сингапур 

Задължение за клиринг 

В рамките на проекта за закон относно задължителния клиринг, внесен за консултация 

през 2015 г., ОПП предложи редица международни институции, включително 

чуждестранните централни банки и всички публични органи, да бъдат освободени от 

задълженията за клиринг. ОПП възнамерява да запази предложеното освобождаване в 

окончателните правила. 

Задължение за отчитане 

Част II от Закона за ценните книжа и фючърсите, заедно с Четвъртата програма за 

наредбите за ценните книжа и фючърсите (отчитане на договорите за деривати), 

изрично освобождават от задължението за отчитане чуждестранните централни банки 

и всички публични органи, както и редица други международни институции. 

Техники за намаляване на риска 

Изискванията относно техниките за намаляване на риска, разработвани от ОПП, ще се 

прилагат само за притежателите на лиценз от CMS и за банките, лицензирани в 

Сингапур, които търгуват с извънборсови деривати. Като се има предвид, че за 

чуждестранните централни банки и институции за управление на държавния дълг 

обикновено не се изисква да притежават лиценз от CMS, те няма да бъдат обхванати от 

задължението. 

5.6. Швейцария 

Задължение за клиринг 

Като контрагенти, чуждестранните централни банки и чуждестранните институции за 

управление на държавния дълг са извън обхвата на правилата за поведение на пазара 

на деривати (и по този начин на задължението за клиринг), тъй като седалището на 

тези органи обикновено не е в Швейцария. Освен това трансакциите с деривати с 

чуждестранни институции, включително централни банки и институции за управление 

на държавния дълг, не са предмет на правилата на FMIA за поведение на пазара за 

деривати (и следователно на задължението за клиринг). 

Задължение за докладване 

Ситуацията при задължението за отчитане е аналогична на тази при задължението за 

клиринг — чуждестранните централни банки и институции за управление на 

държавния дълг са извън обхвата на правилата за поведение на пазара на деривати, тъй 

като те обикновено не са със седалище в Швейцария. Въпреки че сделките с деривати, 

сключени между швейцарски контрагент, обхванат от правилата на FMIA, и 

чуждестранна централна банка или чуждестранен орган за управление на публичния 

дълг са в обхвата на задължението за отчитане, задължението за отчитане на сделката е 
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само за съответния швейцарски контрагент. Освен това швейцарската нормативна база 

позволява пълно освобождаване от задължението за докладване на сделките с деривати 

на такива образувания, при условията на реципрочност.  

Техники за намаляване на риска 

Що се отнася до задължението да се прилагат техники за намаляване на риска за 

извънборсови сделки с деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, 

ситуацията е идентична с тази, която се прилага за задължението за клиринг. В 

качеството си на контрагенти централните банки и институциите за управление на 

държавния дълг не са обхванати от правилата за поведение на пазара на деривати. По 

отношение на сделките с деривати с такива субекти FMIO предвижда специално 

освобождаване. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Законодателните рамки за прилагане на реформите в областта на  извънборсовите 

деривати, които бяха договорени в Питсбърг през 2009 г., вече са въведени изцяло в 

Австралия, Хонконг, Мексико и Швейцария, и ще бъдат въведени скоро в Канада и 

Сингапур. Освен това, във всички тези юрисдикции, законодателните рамки не се 

прилагат или не се предвижда да се прилагат спрямо централните банки и 

институциите за управление на държавния дълг. 

Поради това Комисията стига до заключението, че член 1, параграф 4 от Регламента за 

европейската пазарна инфраструктура следва да бъде изменен, за да бъдат освободени 

от някои от изискванията в него централните банки и публичните институции, 

отговарящи за или участващи в управлението на държавния дълг, на Австралия, 

Канада, Хонконг, Мексико, Сингапур и Швейцария. 

Освобождаването на тези субекти от изискванията на Регламента за европейската 

пазарна инфраструктура ще предотврати намесата при провеждането на паричната 

политика и други задачи от общ интерес и ще стимулира равнопоставеността при 

прилагането на реформите за извънборсовите деривати по отношение на сделките с 

тези субекти в съответните юрисдикции. Това ще допринесе и за повече 

последователност и съгласуваност на международно равнище при изпълнението на 

реформите в областта на извънборсовите деривати.  

Сравнителният анализ, представен в настоящия доклад, ще бъде последван от други. 

Комисията ще наблюдава развитието в тези и други юрисдикции от Г-20 по отношение 

на прилагането на правилата относно трансакциите с извънборсови деривати и ще 

актуализира доклада с напредването на реформите в тези юрисдикции, включително 

чрез заличаване на някои трети държави от списъка на освободените субекти, ако 

нормативната уредба на тези трети държави вече не отговаря на условията за 

освобождаване. Следователно може да се очакват допълнителни изменения на член 1, 

параграф 4 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура. 
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