ПРОГРАМА
за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор
(1 юли – 31 декември 2017 г.)
№
по
ред

Наименование на
проекта на нормативния
акт

Предложение за
приемане на
нормативния акт

Цел и предмет на
нормативния акт

Очаквано
въздействие на
нормативния акт

1
1.

2
НАРЕДБА за определяне
на регулираните пазари от
трети държави, които са
еквивалентни на
регулираните пазари или
многостранни системи за
търговия в държава –
членка на Европейския
съюз, или в друга държава
– страна по
Споразумението за ЕИП.

3
Председател на
КФН

5
Създаване на ясна
регулаторна среда.

2.

ЗАКОН за изменение и
допълнение на Кодекса за
застраховането

Заместникпредседател,
ръководещ
управление

4
Определяне на случаите, в
които регулирани пазари от
трети държави могат да се
приемат за еквивалентни на
регулираните пазари или
многостранни системи за
търговия в държава членка на
ЕС или в друга държава страна
по Споразумението за ЕИП за
целите на чл. 4, т. 1 от Закона за
икономическите и финансовите
отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен
режим, контролираните от тях
лица и техните действителни
собственици.
Въвеждане в българското
законодателство на
разпоредбите на Директива
(ЕС) 2016/97 на Европейския

Хармонизиране с
европейското
законодателство.

Дата на
заседанието, на
което ще се
обсъжда
проектът на
нормативния
акт
6
Проектът е
обсъден през м.
май 2017 г. и е
обявен за
обществено
обсъждане.

Дата на
заседанието,
на която
нормативният
акт ще бъде
приет

19 юли 2017 г.

30 август 2017
г.

7
12 юли 2017 г.

1

„Застрахователен
надзор”

3.

4.

НАРЕДБА за изменение и
допълнение на Наредба №
13 от 22.12.2003 г. за
търгово предлагане за
закупуване и замяна на
акции

Изпълняващ
правомощията на
заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”
НАРЕДБА за изменение и Изпълняващ
допълнение на Наредба № правомощията на
41 от 11.06.2008 г. за
заместник изискванията към
председател,
съдържанието на
ръководещ
обосновката на цената на
управление
акциите на публично
„Надзор на
дружество, включително
инвестиционната
към прилагането на
дейност”
оценъчни методи, в
случаите на
преобразуване, договор за
съвместно предприятие и
търгово предлагане

парламент и на Съвета от 20
януари 2016 година относно
разпространението на
застрахователни продукти.
Извършване на други
необходими промени за
съобразяване на Кодекса за
застраховането с европейското
законодателство.
Пълна актуализация на
наредбата и съобразяването й с
извършени законодателни
промени.

Преодоляване на констатирани
проблеми в практиката по
прилагане на наредбата.

Създаване на ясна
регулаторна среда.

Проектът е
обсъден през м.
май 2017 г. и е
обявен за
обществено
обсъждане.

В едномесечен
срок от
приемане и
влизане в сила
на ЗИД на
ЗППЦК.

Създаване на ясна
регулаторна среда.

Проектът е
обсъден през м.
май 2017 г. и е
обявен за
обществено
обсъждане.

В едномесечен
срок от
приемане и
влизане в сила
на ЗИД на
ЗППЦК.
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5.

НАРЕДБА за изменение и
допълнение на Наредба №
50 от 19.06.2015 г. за
капиталовата адекватност,
ликвидността на
инвестиционните
посредници и
осъществяване на надзор
за спазването им

Изпълняващ
правомощията на
заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

Съобразяване със Закона за
възстановяване и
преструктуриране на
кредитните институции и
инвестиционните посредници.

6.

НАРЕДБА за изменение и
допълнение на Наредба №
22 от 29.07.2005 г. за
условията и реда за
вписване и отписване на
публични дружества,
други емитенти на ценни
книжа и емисии ценни
книжа в регистъра на
Комисията за финансов
надзор

Изпълняващ
правомощията на
заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

Спазване на изискванията по
отношение на публичните
дружества и другите емитенти
на ценни книжа, поставени в
европейското и национално
законодателство относно
придобития статут, чрез
въвеждане на ясни условия и
ред за отписване на публичните
дружества и другите емитенти
на ценни книжа от регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

7.

НАРЕДБА за изменение и
допълнение на Наредба №
9 от 19.11.2003 г. за
начина и реда за оценка на
активите и пасивите на
фондовете за
допълнително пенсионно
осигуряване и на
пенсионноосигурителното
дружество, на стойността

Заместникпредседател,
ръководещ
управление
„Осигурителен
надзор”

Усъвършенстване на
изискванията към оценката на
определени категории активи,
притежавани от фондовете за
допълнително пенсионно
осигуряване, и към
предоставяната информация за
надзорни цели.

Осигуряване на
предпоставки за
правилно и
непротиворечиво
прилагане на Закона
за възстановяване и
преструктуриране на
кредитните
институции и
инвестиционните
посредници.
Създаване на ясна
регулаторна среда.

Преодоляване на
констатирани
проблеми при
определяне на
справедливата
стойност на някои
активи, осигуряване
на по-подробна
информация,
способстваща за по-

16 август 2017 г.

27 септември
2017 г.

13 септември
2017 г.

25 октомври
2017 г.

13 септември
2017 г.

8 ноември
2017 г.
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8.

9.

на нетните активи на
фонда, за изчисляване и
обявяване на стойността
на един дял и за
изискванията към
воденето на
индивидуалните партиди
НАРЕДБА за
изискванията към
дейността на
инвестиционните
посредници

НАРЕДБА за изменение и
допълнение на Наредба №
28 от 10.05.2006 г. за
условията и реда за
провеждане на изпит за
професионална
квалификация на
застрахователните

ефективен надзор.

Изпълняващ
правомощията на
заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

Заместникпредседател,
ръководещ
управление
„Застрахователен
надзор”

Въвеждане в националното
законодателство на
разпоредбите на Делегирана
директива (ЕС) 2017/593 на
Комисията от 7 април 2016
година за допълване на
Директива 2014/65/ЕС на
Европейския парламент и на
Съвета по отношение на
защитата на финансовите
инструменти и паричните
средства, принадлежащи на
клиенти, задълженията за
управление на продукти и
правилата, приложими към
предоставянето или
получаването на такси,
комисиони или други парични
или непарични облаги.
Изменение и допълнение на
наредбата с цел отразяване
изискванията на Кодекса за
застраховането.

Създаване на ясна
регулаторна среда и
въвеждане на
европейско
законодателство.

16 август 2017 г. Една седмица
след
обнародването
на новия
ЗПФИ.

Привеждане и
допълване в
съответствие с
Кодекса за
застраховането.

След приемане и
влизане в сила
на ЗИД на КЗ.

В едномесечен
срок от
приемане и
влизане в сила
на ЗИД на КЗ.
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10.

11.

брокери и за признаване
на квалификация,
придобита в държава
членка
ЗАКОН за изменение и
допълнение на Закона за
дружествата със
специална инвестиционна
цел

НАРЕДБА за изменение и
допълнение на Наредба № 15
от 5.05.2004 г. за воденето и
съхраняването на регистрите
от Комисията за финансов
надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства

Изпълняващ
правомощията на
заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”
Заместникпредседател,
ръководещ
управление
„Застрахователен
надзор”
Изпълняващ
правомощията на
заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”
Заместникпредседател,
ръководещ
управление
„Осигурителен
надзор”

Преодоляване на констатирани
проблеми в практиката по
прилагане на закона.

Създаване на ясна
регулаторна среда.

8 ноември 2017
г.

20 декември
2017 г.

Актуализация на наредбата в
съответствие с настъпили
законодателни промени.

Създаване на ясна
регулаторна среда.

15 ноември 2017
г.

20 декември
2017 г.

5

12.

НАРЕДБА за единните
изисквания, редът и
условията за тяхното
прилагане за коригиране
на застрахователната
премия по задължителна
застраховка „Гражданска
отговорност” на
автомобилистите в
зависимост от
поведението на водача
(бонус-малус)

Заместникпредседател,
ръководещ
управление
„Застрахователен
надзор”

Изменение и допълнение на
наредбата с цел отразяване
изискванията на Кодекса за
застраховането.

Привеждане и
допълване в
съответствие с
Кодекса за
застраховането.

В зависимост от
датата на
предоставяне на
резултатите от
страна на
консултанта по §
16 от ПЗР на КЗ.

В зависимост
от датата на
предоставяне
на резултатите
от страна на
консултанта по
§ 16 от ПЗР на
КЗ.

Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода юли - декември 2017 г. е приета на заседание на
Комисията за финансов надзор - Протокол № 41 от 07.06.2017 г.
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