Препоръки (Roadmap) за предстоящите етапи и следващо
разширяване и оптимизиране на функционалността на ЕИС с
цел осигуряване на ефективно и надеждно поддържане на
регистъра и модулите
По време на анализа и изготвяне на техническото задание бяха установени следните
възможности за следващо разширяване и оптимизиране на функционалността на ЕИС с цел
осигуряване на ефективно и надеждно поддържане на регистъра и модулите на системата:

I.

Идентифицирани възможности за бъдещо развитие на ЕИС за
Управление „Осигурителен надзор“

1. Подаване на тримесечни отчети от Дружествата за допълнително социално
осигуряване към EIOPA.
Отчетите са в изпълнение на Директива 2016/2341 на Европейския парламент и на съвета
от 14.12.2016г. и Решение EIOPA-BoS/18-114 от 10.04.2018г. на съвета на надзорните
органи на EIOPA.
Подаването на тримесечни отчети ще стартира с подаването на отчет за трето
тримесечие на 2019г. Срока за подаване на отчета е 10 седмици и 10 дена след
приключване на трето тримесечие на 2019г. (т.1.8. от Решение EIOPA-BoS/18-114 от
10.04.2018г.)
Налична информация:





Отчетите ще се подават в *.xbrl файлови формати;
За подаването на отчетите ще се използва информационната система за
подаване на отчетни данни от ЗН към EIOPA;
Отчетните форми са описани в Решение EIOPA-BoS/18-114 от 10.04.2018г.
на съвета на надзорните органи на EIOPA;
Към настоящият момент не е създадена и утвърдена версия на таксономията за
валидация на отчетите.

2. Подаване на годишни отчети от Дружествата за допълнително социално
осигуряване към EIOPA.
Отчетите са в изпълнение на:Директива 2016/2341 на Европейския парламент и на
съвета от 14.12.2016г. и Решение EIOPA-BoS/18-114 от 10.04.2018г. на съвета на
надзорните органи на EIOPA.
Подаването на годишни отчети ще стартира с подаването на отчет за на 2019г. Срока за
подаване на отчета е 24 седмици и 20 дена след приключване на календарната 2019г.
(т.1.8. от Решение EIOPA-BoS/18-114 от 10.04.2018г.)
Налична информация:




Отчетите ще се подават в *.xbrl файлови формати;
За подаването на отчетите ще се използва информационната система за
подаване на отчетни данни от ЗН към EIOPA;
Отчетните форми са описани в Решение EIOPA-BoS/18-114 от 10.04.2018г.
на съвета на надзорните органи на EIOPA;



II.

Към настоящият момент не е създадена и утвърдена версия на таксономията за
валидация на отчетите.

Идентифицирани възможности за бъдещо развитие на ЕИС за
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“

1. Публикуване/актуализиране на данни в регистрира не ESMA
ESMA поддържа множество регистри свързани с търговията на финансови инструменти.
КФН е задължена да актуализира данните в тези регистри. Към настоящият момент,
въвеждането и актуализацията на данни в регистрите на ESMA е чрез аутентификация
на потребител в система на ESMA и ръчно въвеждане на данни.
В процес на разработка са технически стандарти за автоматизиран обмен на данни към
регистрите на ESMA, но към настоящият момент не са ясни детайли по тези стандарти.
Налична информация:
Списък с поддържани регистри от ESMA : https://registers.esma.europa.eu/publication/
Регистър
Commodities Derivatives Weekly Position
Reporting System

Текущо състояние
КФН не е публикувала данни в регистъра до
момента

Double Volume Cap
Social entrepreneurship funds / Фондове за
социално предприемачество

КФН не е публикувала данни в регистъра до
момента
КФН не е публикувала данни в регистъра до
момента

Venture capital funds / Фондове за рисков
капитал

КФН не е публикувала данни в регистъра до
момента

Financial Instruments Reference Data
System / Референтна система с данни за
финансовите инструменти

КФН не е публикувала данни в регистъра до
момента

Financial Instruments Transparency System
/
Система
за
прозрачност
на
финансовите инструменти

КФН не е публикувала данни в регистъра до
момента.

Exempted Shares under Short Selling Legal
Framework / Изключени акции

КФН не е публикувала данни в регистъра до
момента

Prospectus / Проспекти

Публикуват се Одобрените от КФН
Проспекти на Публични дружества и други
емитенти на ценни книжа. Публикуването се
осъществява след
публикуването
на
проспекта в ЕИС.
Към момента се попълват данни директно в
портала на ESMA
Не разполагаме с данни за този регистър.

European Rating Platform /Европейска
рейтингова платформа
Sanctions / Санкции

Публикуват от служители на КФН, директно
в портала на ESMA. Публикуват се
наложените санкции на лица поднадзорни
на НИД.
Последно са публикувани санкции наложени
до 17.02.2017г. Последни актуализации на

MiFID/UCITS/AIFMD entities

III.

записите са 0т 31.07.2017г. Поради неясни
причини след тази дата не са въведени
новите санкции в регистъра.
В регистъра се поддържат данни за
поднадзорните управляващи дружества,
инвестиционни посредници, управителите
на алтернативни инвестиционни фондове и
др.
Има въведени данни от КФН директно чрез
портала на ESMA, но не са въведени всички
компании които са
регистрирани в
съответната област на ЕРиК.

Идентифицирани възможности за бъдещо развитие на ЕИС за
всички управления

1. Интеграция със Система за управление на електронни форми (еФорми);
Използването на системата за управление на електронни форми (еФорми) е залегнало в
документа „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги“ представя модел на основния работен процес при заявяване и
предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ).
Системата за еФорми, необходима за предоставяне на приложими образци на документи и
формуляри не е налична към момента и по тази причина нейното задължително използване не
може да бъде заложено в техническото задание в момента.
С разработването на такава система ще се постигне унифициране и стандартизиране на
процеса, свързан с разработване и използване на електронни форми на формулярите,
необходими при заявяване и предоставянето на ЕАУ от aдминистративните органи на
гражданите и на бизнеса. Тази система би допринесла за подобряване на ЕИС и унифицирането
на управлението на формите, когато е налична.
Налична информация:
Към момента е достъпна само техническата спецификация на системата на адрес - https://egov.bg/upload/6608/Техническа+спецификация-_еФорми.docx

2. Интеграция със Система за управление на електронни форми (еФорми);
Разработка и внедряване на служебен онлайн интерфейс за електронни разплащания и
интеграция с виртуални POS терминали, позволяващ директно плащане с дебитна или кредитна
карта без необходимост от регистрация на отделен потребителски акаунт в система на платежен
оператор.

