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ФинТех регулация – мисията възможна 

Динамиката в развитието на технологиите, 

цифровизацията и дигитализацията, започват да 

придобиват все по-ключова роля в глобалната икономика. 

България успешно  попада в полезрението на чуждите 

инвеститори, като благоприятна среда за развитие на 

иновативни продукти както за крайните потребители, така 

и за самите ФинТех компании.   

Последната година, белязана от пандемията от Covid-19, промени не само  

разбирането ни за реалност, но наложи нови правила и даде силен тласък на дигиталната 

трансформация в небанковия финансов сектор. Само за първите месеци на 2020 г., 

наблюденията ни в застрахователния, инвестиционния и осигурителния сектор показват 

технологичен прогрес, равняващ се на постигнатото в последните три години преди това. 

Това е и предпоставка да считаме, че дигиталните финанси ще продължат да се развиват 

и ще се наложат, като стандартно потребителското поведение. 

На фона на непрекъснато предлаганите иновативни възможности, не бива да 

пренебрегваме и рисковете, които носят те. Именно затова, Комисията за финансов 

надзор в качеството си на регулатор, трябва да намери баланс между насърчаване на 

иновациите и защитата на потребителите от негативните аспекти и бизнес смущения.  

За да бъдем в крак с новата дигитална среда и очаквания както на участниците, така 

и на крайните потребители, ние непрестанно трябва да оценяваме и, когато е 

необходимо, да коригираме регулаторната рамка, за да се справим адекватно с 

променените рискове и бизнес модели. С цел гарантиране и адекватна оценка на новите 

продуктови и бизнес модели, провеждаме регулярни проучвания как работят и как се 

прилагат и приемат иновациите сред поднадзорните на Комисията компании. 
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Допълнително, КФН организира и провежда образователни програми, целящи 

повишаването на финансовата грамотност на потребителите на финансови услуги. 

Като продължение на последователната политика, която КФН води по отношение 

на иновациите и в отговор на приетия пакет от Европейската комисия за цифрови 

финанси, Комисията прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 

2021-2024 г. Тя надгражда традицията от предходната, като в дългосрочна перспектива 

очертава насоките, в които би се ангажирала да развива надзорната си дейност, и да търси 

уеднаквяване на националните регулаторни рамки и практики в сферата на финансовите 

иновации на ниво Европейски съюз. Стратегията посочва основните подходи за действие 

– мониторинг на развитието на FinTech-а, оценка на възможните рискове и за пазара за 

потребителите, и потенциални действия и мерки с оглед минимизирането им за 

извличане на максимални ползи от растящия интерес към финансовите иновативни 

продукти и/или технологии при спазване на регулаторните изисквания.  

В допълнение, към вече функциониращия Innovation Hub, който позволява 

съкращаване  времето за отговор във връзка с възникнали от компания-заявител на 

иновативни продукти, въпроси и казуси относно регулаторния и правен статус и 

възможността за лесен и бърз достъп до информация, новата Стратегия дава 

предпоставки за анализ на   необходимостта от въвеждане и на Sandbox. Евентуалното 

прилагането на тази международна практика ще позволи на ФинТех компаниите да 

тестват продуктите си в реална и сигурна среда, а надзорният орган да наблюдава този 

процес, за да адаптира своите регулации към технологичния напредък. 

И занапред, Комисията за финансов надзор, остава изцяло посветена на основните 

си стратегически цели, а именно: да защитава потребителите на финансови услуги, да 

поддържа стабилността на небанковия финансов сектор и да насърчава развитието на 

застрахователния, инвестиционния и осигурителния сектор.  Предизвикателство, пред 

което се изправяме е: изграждането на регулаторни правила, политики и насоки, които 

да уреждат режима на предоставените финансови иновации като едновременно с това да 

улеснят  достъпа на нови играчи в него, гарантиране на сигурността и надеждността на 

потребителите, както и спазване на стандартите на защита на личните данни. Целта ни е 

в застрахователния, инвестиционния и осигурителния сектор в България да навлязат 

повече иновации, като при това интересите на потребителите бъдат максимално 

защитени. 



 Вярвам, че бъдещето чертае картина, в която всички ние трябва да разгърнем 

потенциала си, за да създадем среда за един дигитален свят, в който всичко ще се случва 

с лекота и сигурност за всеки потребител.  

Петър Джелепов 

/Член на Комисията 
 за финансов надзор/ 
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