ПРОГРАМА
за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор
за периода от 1 юли до 31 декември 2020 г.

№
по
ред

Наименование на
проекта на
нормативен акт

Предложение за
приемане на
нормативния акт

1
1.

2
Наредба № 8 за
изискванията към
дейността на
централните депозитари
на ценни книжа,
централния регистър на
ценни книжа и други
лица, осъществяващи
дейности, свързани със
сетълмента на ценни
книжа

3
Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

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

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Осигурителен
надзор”

Цел и предмет на
нормативния акт

4
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
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

Очаквано
въздействие на
нормативния акт

5
Създаване на ясна
регулаторна среда

Разширяване на
възможностите за
инвестиране на
средствата на
пенсионните фондове
посредством
включването в
списъците на страни,
присъединили се към
Кодекса за

Дата на
Дата на
заседанието, на
заседанието, на
което ще се
която
обсъжда
нормативният
проектът на
акт ще бъде
нормативния
приет
акт
6
7
Обсъден на
Юли 2020 г.
28.05.2020 г.

Юли 2020 г.

Август 2020 г.

ценни книжа съгласно
чл. 176, ал. 2 от Кодекса
за социално осигуряване

3.

Наредба за
допълнителните
изисквания във връзка с
възстановяването и
преструктурирането на
централните депозитари
на ценни книжа

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

4.

Правилник за
изменение и
допълнение на
Правилника за
устройството и
дейността на
Гаранционния фонд

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Застрахователен
надзор”

5.

Наредба за изменение и
допълнение на Наредба
№ 44 от 20.10.2011 г. за

Заместник председател,
ръководещ

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
Уреждане на допълнителните
изисквания във връзка с
възстановяването и
преструктурирането на
централните депозитари на ценни
книжа, включително
инструментите за
преструктуриране. Определяне на
информацията, която се съдържа в
плана за преструктуриране на
централен депозитар на ценни
книжа.
Изменение и допълнение на
подзаконовия нормативен акт с
цел отразяване изискванията на
Кодекса за застраховането.

Синхронизиране на наредбата със
ЗПФИ и ЗДКИСДПКИ, с актовете
по прилагането им, с пряко

либерализация на
движението на
капитали на ОИСР
(Коста Рика и
Колумбия).

Създаване на ясна
регулаторна среда

Юли 2020 г.

Август 2020 г.

Привеждане и
допълване в
съответствие с Кодекса
за застраховането и
постигане на
въздействие на
нормативния акт в
съответствие с това на
Кодекса за
застраховането.
Създаване на ясна
регулаторна среда и
съобразяване с новата

Август 2020 г.

Септември 2020
г.

Август 2020 г.

Октомври 2020
г.

6.

7.

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
разкриването на
информация от
публичните дружества и
другите емитенти на
ценни книжа
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

управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

приложимото европейско
законодателство, както и
преодоляване на констатирани
проблеми в практиката по
прилагане на наредбата.

регулация, въведена с
Директива 2014/65/ЕС,
както и с измененията
на ЗДКИСДПКИ и
актовете по
прилагането им.

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.

Септември
2020 г.

Ноември 2020 г.

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на
инвестиционната
дейност”

С наредбата се актуализират
изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които
по договор непосредствено
извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни
консултации относно финансови
инструменти и се съобразяват
разпоредбите с измененията и
допълненията в ЗПФИ.

Актуализиране на
изискванията, на които
трябва да отговарят
физическите лица,
които по договор
непосредствено
извършват сделки с
финансови
инструменти и
инвестиционни

Септември
2020 г.

Ноември 2020 г.

8.

9.

и инвестиционни
консултации относно
финансови инструменти,
както и реда за
придобиване и отнемане
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
№ 50 от 19.06.2015 г. за
капиталовата
адекватност,

консултации относно
финансови
инструменти.

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.

Септември
2020 г.

Ноември 2020 г.

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Надзор на

С наредбата се определят
допълнителни изисквания към
капитала, капиталовата
адекватност и ликвидност на
инвестиционните посредници,

Синхронизиране с
предстоящите промени
в Закона за пазарите на
финансови
инструменти и

Октомври 2020
г.

Декември 2020 г.

ликвидността на
инвестиционните
посредници и
осъществяването на
надзор за спазването им

инвестиционната
дейност”

видовете капиталови буфери,
които трябва да поддържат,
условията и редът за тяхното
формиране и актуализиране, както
и за освобождаване от
задължението за поддържане на
капиталови буфери, политиката за
възнагражденията и нейното
оповестяване.

необходимост от
промени във връзка с
трансопиране на
Директива (ЕС)
2019/878 на
Европейския парламент
и на Съвета от 20 май
2019 година за
изменение на
Директива 2013/36/ЕС
по отношение на
освободените субекти,
финансовите холдинги,
финансовите холдинги
със смесена дейност,
възнагражденията,
надзорните мерки и
правомощия и мерките
за запазване на
капитала и на
Директива (ЕС)
2019/2034 на
Европейския парламент
и на Съвета от 27
ноември 2019 година
относно пруденциалния
надзор върху
инвестиционните
посредници и за
изменение на
директиви 2002/87/EО,
2009/65/EО,
2011/61/EС,
2013/36/ЕС, 2014/59/EС

10.

11.

12.

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Застрахователен
надзор”,
съвместно с
министъра на
вътрешните
работи и
министъра на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
Заместник Наредба за изменение и
председател,
допълнение на Наредба
№ 49 от 16.10.2014 г. за
ръководещ
задължителното
управление
застраховане по застраховки „Застрахователен
„Гражданска отговорност“
надзор”
на автомобилистите и
„Злополука“ на пътниците в
средствата за обществен
превоз
Наредба за система
„бонус-малус“ по
задължителна застраховка
„Гражданска
отговорност“ на
автомобилистите

Наредба за
утвърждаване на
Методика за
определяне размера на
обезщетенията за

Заместник председател,
ръководещ
управление
„Застрахователен

Уреждане на единните изисквания за
коригиране на застрахователната
премия по задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на
автомобилистите по глава четиридесет
и седма от Кодекса за застраховане в
зависимост от поведението на водача
на моторно превозно средство (водач)
при движение по пътищата, както и
реда и условията за тяхното прилагане.

Уреждане на условията и редът за
извършването на задължителното
застраховане по застраховките
"Гражданска отговорност" на
автомобилистите и "Злополука" на
пътниците, за сключване на
граничната застраховка
"Гражданска отговорност" на
автомобилистите, за издаване на
сертификат "Зелена карта" и редът
за тяхното отчитане.
Определяне размера на
обезщетенията за имуществени и
неимуществени вреди на
пострадало лице в следствие на
телесно увреждане и имуществени

и 2014/65/ЕС.
Изпълнение на законова
делегация по чл. 490, ал. 5
от Кодекса за
застраховането за
приемане на съвместна
наредба на комисията,
министъра на
вътрешните работи и
министъра на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията.
Осигуряване на
събирането на
необходимата
информация за
прилагането на
системата „бонус
малус“, както и
нейното надлежно
отразяване в
застрахователната
полица за
информационни и
контролни цели.
Постигане на
предвидимост и
последователност при
определяне размера на
обезщетенията.

След отмяна на
обявената в
страната
извънредна
епидемична
обстановка

След отмяна на
обявената в
страната
извънредна
епидемична
обстановка

След отмяна на
обявената в
страната
извънредна
епидемична
обстановка

След отмяна на
обявената в
страната
извънредна
епидемична
обстановка

След отмяна на
обявената в
страната
извънредна
епидемична

След отмяна на
обявената в
страната
извънредна
епидемична

имуществени и
неимуществени вреди
вследствие на телесно
увреждане на
пострадало лице и за
определяне размера на
обезщетенията за
имуществени и
неимуществени вреди
на увредено лице
вследствие смъртта на
пострадало лице

надзор”

и неимуществени вреди на
увредено лице в следствие смъртта
на пострадало лице.

обстановка

обстановка
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