ПРОГРАМА
за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор
(1 януари – 30 юни 2020 г.)
№
по
ре
д

Наименование на
проекта на нормативния
акт

Предложение за
Цел и предмет на нормативния
приемане на
акт
нормативния акт

Очаквано
въздействие на
нормативния акт

1
1.

2
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 29 от 12.07.2006 г. за
минималното ниво на
кредитните рейтинги на
банките и за определяне
на държавите,
регулираните пазари и
индексите на
регулираните пазари на
ценни книжа съгласно чл.
176, ал. 2 от Кодекса за
социално осигуряване

3
Заместник председател,
ръководещ
управление
„Осигурителен
надзор”

5
Запазване на
възможността за
инвестиране на
средствата на
пенсионните фондове в
Обединеното кралство
след оттеглянето му от
Европейския съюз и
разширяване на тези
възможности;
намаляване на
административната
тежест при
установяване на
съответствието по
отношение на
минималното ниво на
кредитните рейтинги

2.

Наредба за изменение и
допълнение на Наредба

Заместник председател,

4
Адаптиране на режима на
инвестиране на средствата на
пенсионните фондове във връзка с
оттеглянето на Обединеното
кралство от Европейския съюз,
актуализиране и допълване на
списъците по чл. 5 и чл. 5а от
Наредба № 29 и чл. 5 от Наредба
№ 34 от 4.10.2006 г. за условията
за сключване на сделки за
намаляване на инвестиционния
риск, свързан с активите на фонд
за допълнително пенсионно
осигуряване и за изискванията и
ограниченията към тези сделки и
подобряване на механизма за
установяване на съответствието по
отношение на минималното ниво
на кредитните рейтинги
С наредбата се уреждат
изискванията към

Съществена част от
предмета на наредбата

Дата на
заседанието, на
което ще се
обсъжда
проектът на
нормативния
акт
6

Дата на
заседанието, на
която
нормативният
акт ще бъде
приет

Януари 2020 г.

Февруари 2020 г.

7
Януари 2020 г.

№ 38 от 25.07.2007 г. за
изискванията към
дейността на
инвестиционните
посредници

ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

инвестиционните посредници с
цел защита на интересите на
техните клиенти и осигуряване на
прозрачност и стабилност на
пазара на финансови инструменти,
включително изискванията,
свързани със сключването и
изпълнението на договори с
клиенти, с изискването на
информация от клиенти, с
воденето на отчетност и
съхраняването на информация, с
вътрешната организация и с
условията и реда за представяне на
информация.

3.

Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 8 от 12.11.2003 г. за
Централния депозитар

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

4.

Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 58 от 28.02.2018 г. за
изискванията за защита на

Заместник председател,
ръководещ
управление

Синхронизиране с изисквания на
Регламент (ЕС) 909/2014 на
Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 година за
подобряване на сетълмента на
ценни книжа в Европейския съюз
и за централните депозитари на
ценни книжа, както и за изменение
на Директиви 98/26/ЕО и
2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) №
236/2012 и със съответните
изменения на ЗППЦК
С наредбата се цели съобразяване
на изискванията за управление на
продукти с насоките на
Европейския орган за ценни книжа

е регулиран от Закона
за пазарите на
финансови
инструменти и
делегирани регламенти,
с оглед което
съответните текстове от
този нормативен акт
следва да бъдат
отменени. Необходимо
е съобразяване с
последните изменения
на ЗПФИ и
съобразяване с
издадени от ЕОЦКП
насоки, които КФН е
приела, че ще спазва в
надзорната си дейност
Създаване на ясна
Януари 2020 г.
регулаторна среда

Въвеждане на ясна
регулаторна среда и
съобразяване с насоки
на Европейския орган

Януари 2020 г.

Февруари 2020 г.

Март 2020 г.

5.

6.

финансовите инструменти
и паричните средства на
клиенти, за управление на
продукти и за
предоставяне или
получаване на
възнаграждения,
комисиони, други парични
или непарични облаги
Правилник за изменение
и допълнение в
Правилника за
устройството и
дейността на
Гаранционния фонд

„Надзор на
инвестиционната
дейност”

и пазари относно изискванията за
управление на продукта.

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Застрахователен
надзор”

Изменение и допълнение на
подзаконовия нормативен акт с
цел отразяване изискванията на
Кодекса за застраховането.

Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 7 от 05.11.2003 г. за
изискванията на които
трябва да отговарят
физическите лица, които
по договор
непосредствено
извършват сделки с
финансови инструменти и
инвестиционни
консултации относно
финансови инструменти,
както и реда за
придобиване и отнемане

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

за ценни книжа и
пазари относно
изискванията за
управление на
продукта.

Привеждане и
допълване в
съответствие с Кодекса
за застраховането и
постигане на
въздействие на
нормативния акт в
съответствие с това на
Кодекса за
застраховането.
С наредбата се актуализират
Актуализиране на
изискванията, на които трябва да
изискванията, на които
отговарят физическите лица, които трябва да отговарят
по договор непосредствено
физическите лица,
извършват сделки с финансови
които по договор
инструменти и инвестиционни
непосредствено
консултации относно финансови
извършват сделки с
инструменти и се съобразяват
финансови
разпоредбите с измененията и
инструменти и
допълненията в ЗПФИ.
инвестиционни
консултации относно
финансови
инструменти.

Февруари 2020
г.

Март 2020 г.

Март 2020 г.

Април 2020 г.

7.

8.

на правото да упражняват
тази дейност
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 11 за лицензите за
извършване на дейност
като регулиран пазар,
пазарен оператор, за
организиране на
многостранна система за
търговия, за извършване
на дейност като
инвестиционен посредник,
инвестиционно
дружество, управляващо
дружество, дружество със
специална инвестиционна
цел, национален
инвестиционен фонд и
лице, управляващо
алтернативен
инвестиционен фонд
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 31 от 02.08.2006 г. за
условията и реда за
провеждане на изпит и за
признаване на
правоспособност на
отговорен актюер, за
признаване на
правоспособност,
придобита извън
Република България, за

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

Синхронизиране с последните
промени в ЗПФИ и
ЗДКИСДПКИ, както и във връзка
с необходимостта от
преодоляване на констатирани
проблеми в практиката по
прилагане на наредбата.

Създаване на ясна
регулаторна среда

Март 2020 г.

Април 2020 г.

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Застрахователен
надзор”

Изменение и допълнение на
съществуващите подзаконови
нормативни актове в областта на
застраховането с цел отразяване
изискванията на Кодекса за
застраховането.

Привеждане в
съответствие с
изискванията на
Кодекса за
застраховането.

Март 2020 г.

Април 2020 г.

9.

10.

формата на актюерската
заверка, формата и
съдържанието на
актюерския доклад и на
справките по Кодекса за
застраховането, които
отговорният актюер
заверява, както и за
формата и
задължителното
съдържание на годишния
актюерски доклад по
Кодекса за социално
осигуряване
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 44 от 20.10.2011 г. за
изискванията към
дейността на
колективните
инвестиционни схеми,
управляващите дружества,
националните
инвестиционни фондове и
лицата, управляващи
алтернативни
инвестиционни фондове
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично
предлагане и допускане до
търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

Синхронизиране на наредбата със
ЗПФИ и ЗДКИСДПКИ, с актовете
по прилагането им, с пряко
приложимото европейско
законодателство, както и
преодоляване на констатирани
проблеми в практиката по
прилагане на наредбата.

Създаване на ясна
регулаторна среда и
съобразяване с новата
регулация, въведена с
Директива 2014/65/ЕС ,
както и с измененията
на ЗДКИСДПКИ и
актовете по
прилагането им.

Април 2020 г.

Май 2020 г.

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

Синхронизиране на наредбата с
предстоящи изменения в Закона за
публичното предлагане на ценни
книжа, както и преодоляване на
констатирани проблеми в
прилагането на наредбата.

Създаване на ясна и
адекватна на
реалностите
регулаторна среда.

Май 2020 г.

Юни 2020 г.

разкриването на
информация от
публичните дружества и
другите емитенти на
ценни книжа
Програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2020 г. е приета на
заседание на Комисията за финансов надзор - Протокол № 93 от 17.12.2019 г.

