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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

С Регламента относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и 

регистрите на трансакции (РЕПИ) от 4 юли 2012 г. се изисква, наред с другото, 

централен клиринг на всички стандартизирани договори за извънборсови деривати, 

докладване 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. 

По силата на член 1, параграф 4 от РЕПИ централните банки и публичните органи на 

Съюза, на които е възложено или които участват в управлението на държавния дълг, са 

освободени от неговите разпоредби и поради това не подлежат на тези задължения. 

С член 1, параграф 6 от РЕПИ Европейската комисия се оправомощава да изменя чрез 

делегирани актове списъка на изключените от обхвата му субекти, ако прецени, след 

като е анализирала международното третиране на централните банки и публичните 

органи, които управляват държавния дълг в други юрисдикции, и след като е 

информирала Европейския парламент и Съвета за резултатите, че е необходимо 

паричните отговорности на тези централни банки и публични органи от трети държави, 

на които е възложено или които участват в управлението на държавния дълг, да бъдат 

освободени от задължението за клиринг и за докладване, както и от задължението за 

прилагане на техники за намаляване на риска. 

2. ПРЕДИШНИТЕ ОЦЕНКИ НА КОМИСИЯТА 

Комисията извърши два прегледа на международното третиране, що се отнася до 

сделките с извънборсови деривати, на централни банки и публични органи, на които е 

възложено или които участват в управлението на държавния дълг.  

Първият преглед бе на нормативните уредби в Япония, Швейцария, Съединените щати, 

Австралия, Канада и Хонконг, като през 2013 г.
1
 се стигна до заключението, че Япония 

и Съединените щати удовлетворяват изискванията, за да бъдат техните централни 

банки и публични органи, на които е възложено управлението на държавния дълг, 

добавени към списъка в член 1, параграф 4 от РЕПИ на освободените от изискванията 

субекти
2
.  

Вторият преглед бе на нормативните уредби в Австралия, Канада, Хонконг, Мексико, 

Сингапур и Швейцария, като през 2017 г.
3
 се стигна до заключението, че всички тези 

юрисдикции удовлетворяват изискванията, за да бъдат техните централни банки и 

публични органи, на които е възложено управлението на държавния дълг, добавени 

към списъка в член 1, параграф 4 от РЕПИ на освободените от изискванията субекти
4
.  

                                                 
1 Резултатите от прегледа са предмет на доклад, приет на 22 март 2013 г. (COM(2013) 158 final). 
2 Делегиран регламент (ЕС) № 1002/2013 на Комисията от 12 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 

(ОВ L 279, 19.10.2013 г., стр. 2). 
3 Резултатите от прегледа са предмет на доклад, приет на 2 март 2017 г. (COM(2017) 104 final). 
4 Делегиран регламент (ЕС) 2017/979 на Комисията от 2 март 2017 г. (ОВ L  L 148, 10.6.2017 г., стр. 1). 
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3. НАСТОЯЩАТА ОЦЕНКА 

Тази оценка е породена от уведомлението от Обединеното кралство от 29 март 2017 г. 

за намерението му да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за 

Европейския съюз. Когато правото на Съюза престане да се прилага спрямо и в 

Обединеното кралство, освобождаването в член 1, параграф 4, буква а) от РЕПИ за 

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

участват в управлението на държавния дълг, ще престане да се прилага за централната 

банка и управляващите държавния дълг органи на Обединеното кралство. 

До оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, РЕПИ е пряко приложим в 

Обединеното кралство, в т.ч. разпоредбите му относно задължението за клиринг и за 

докладване, както и относно техниките за намаляване на риска. На 26 юни 2018 г., в 

своя Закон за (оттегляне от) Европейския съюз от 2018 г. Обединеното кралство въведе 

разпоредбите на РЕПИ в националното си законодателство; те ще се прилагат от датата 

на оттеглянето на държавата от Съюза. Обединеното кралство, с цел да бъдат 

отстранени системни грешки или недостатъци, произтичащи от въвеждането на РЕПИ 

в националното му законодателство, ще измени
5
 или вече е изменило

6
 Закона за 

финансовите услуги и пазари от 2000 г. („Financial Services and Markets Act 2000“ — 

ЗФУП) и националното си законодателство, в което е внедрен РЕПИ, например 

прехвърляйки на министерството на финансите или на други свои органи възложените 

на Комисията или на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) 

отговорности и задачи. Оценката в настоящия доклад се основава на тази нормативна 

уредба.   

4. НАПРЕДЪК В РЕФОРМИТЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ИЗВЪНБОРСОВИ ДЕРИВАТИ 

Задължение за клиринг 

Съгласно проектите на вътрешни нормативни актове, с които РЕПИ се въвежда в 

правото на Обединеното кралство, задължението за клиринг на сделките с 

извънборсови деривати ще бъде запазено. Задължението за клиринг по принцип ще 

обхваща всички сделки с извънборсови деривати, като изключенията ще бъдат 

подобни на предвидените в РЕПИ.  

 

Задължение за докладване 

Съгласно проектите на вътрешни нормативни актове, с които РЕПИ се въвежда в 

правото на Обединеното кралство, разпоредбите относно задължението за докладване 

на всички сделки с извънборсови деривати ще бъдат запазени, в т.ч. разпоредбите 

относно това на кои контрагенти е възложено да докладват дадената сделка и каква 

информация трябва да бъде докладвана. 

Техники за намаляване на риска 

                                                 
5 The Central Counterparties (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2018, приети на 13 

ноември 2018 г. (SI 2018 No. 1184); The trade repositories (Amendment and Transitional provision) (EU Exit) Regulations 

2018, приети на 6 декември 2018 г. (SI 2018 No. 1318) 
6 The Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional 

Provision) (EU Exit) Regulations 2018, проект, публикуван за консултация на 22 октомври 2018 г. 
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Съгласно проектите на вътрешни нормативни актове, с които РЕПИ се въвежда в 

правото на Обединеното кралство, разпоредбите относно необходимото прилагане на 

техники за намаляване на риска за сделките, които не преминават през централен 

клиринг, ще бъдат запазени, в т.ч. разпоредбите относно своевременното 

потвърждаване на сделките, портфейлното съгласуване и процедурите за разрешаване 

на спорове.  

5. МЕЖДУНАРОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ И НА ОРГАНИТЕ, 

УПРАВЛЯВАЩИ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ 

Задължение за клиринг 

Съгласно проектите на вътрешни нормативни актове, с които РЕПИ се въвежда в 

правото на Обединеното кралство
7
, от задължението за клиринг ще бъдат освободени 

Обединеното кралство, както и някои чуждестранни централни банки и други 

публични органи, на които е възложено или които участват в управлението на 

държавния дълг. С нормативен акт министерството на финансите ще може да 

причислява към това освобождаване допълнителни чуждестранни юрисдикции. 

Освободени от задължението за клиринг ще бъдат и Банката за международни 

разплащания, както и някои многостранни банки за развитие и други публични 

субекти, притежавани от централните правителства.  

Задължение за докладване 

Що се отнася до задължението за клиринг, Обединеното кралство възнамерява да 

освободи от задължението за докладване себе си, както и някои чуждестранни 

централни банки и други публични органи, на които е възложено или които участват в 

управлението на държавния дълг. Към това освобождаване ще могат да бъдат 

причислени допълнителни чуждестранни юрисдикции. Освободена от задължението за 

докладване ще бъде и Банката за международни разплащания. 

Техники за намаляване на риска 

Съгласно проектите на вътрешни нормативни актове, от задължението за прилагане на 

техники за намаляване на риска за сделките с извънборсови деривати, които не 

преминават през централен клиринг, ще бъдат освободени Обединеното кралство, 

както и някои чуждестранни централни банки и други публични органи, на които е 

възложено или които участват в управлението на държавния дълг. Министерството на 

финансите ще може да причислява към това освобождаване допълнителни 

чуждестранни юрисдикции. Освобождаването ще се прилага и за Банката за 

международни разплащания, както и за някои многостранни банки за развитие и други 

публични субекти, притежавани от централните правителства.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ако обявеното законодателство влезе в сила, в Обединеното кралство, след 

оттеглянето му от Съюза, ще действат нормите, с които се прилагат договорените в 

Питсбърг през 2009 г. реформи на извънборсовите деривати. Съгласно проектите на 

                                                 
7 The Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional 

Provision) (EU Exit) Regulations 2018, проект, публикуван за консултация на 22 октомври 2018 г. 
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вътрешни нормативни актове, с които РЕПИ се въвежда в правото на Обединеното 

кралство, самото Обединено кралство, както и някои централни банки и публични 

органи от трети държави, на които е възложено или които участват в управлението на 

държавния дълг, са освободени от задълженията за клиринг и за докладване, както и от 

задължението да прилагат техники за намаляване на риска.  В проектите на вътрешни 

нормативни актове на Обединеното кралство се съдържат и разпоредби, които 

позволяват към освобождаването да бъдат причислени и централните банки и 

органите, управляващи държавния дълг, на други чужди държави.  

С добавянето на централната банка на Обединеното кралство и на неговите органи, 

управляващи държавния дълг, към списъка на субектите, изключени от обхвата на 

РЕПИ, паричните им отговорности ще бъдат изключени от обхвата на РЕПИ и ще се 

насърчават равни условия на прилагането на реформите на РЕПИ, що се отнася до 

сделките с централните банки в отделните юрисдикции. Това ще допринесе и за повече 

последователност и съгласуваност в световен мащаб. 

Поради това Комисията стига до заключението, че член 1, параграф 4 от РЕПИ следва 

да бъде изменен, за да се изключат от обхвата му централната банка на Обединеното 

кралство и другите негови публични органи, на които е възложено или които участват 

в управлението на държавния дълг. 

Сравнителният анализ в настоящия доклад не е изчерпателен. Той се основава на 

националното право на Обединеното кралство, с което се въвежда РЕПИ, части от 

което все още не са изцяло приети.  

Комисията ще продължи редовно да преглежда международното третиране на 

централните банки и публичните органи по отношение на сделките с извънборсови 

деривати в трети държави, в т.ч. в третите държави, изброени в член 1, параграф 4 от 

РЕПИ. Списъкът на освободените от изискванията субекти може да се актуализира във 

връзка с нормативни промени в тези трети държави и като се вземат под внимание 

възможни нови източници на информация. Евентуална промяна в оценката може да 

доведе и до отстраняването на тези трети държави от списъка на освободените от 

изискванията субекти.  
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