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Визия в перспектива и иновации

РЕГУЛАЦИЯ

КФН участва активно в комуникацията с 
европейските органи във връзка с 
приетия от ЕК Дигитален финансов 

пакет през 2020 г. Целта на регулатора 
е да имплементира правила, които са 

приложими към дигиталните 
технологии и осигуряват безопасност 

за потребителите. По този начин ще се 
засили взаимодействието между 

иновативните компании и утвърдени 
фирми в небанковия финансов сектор, 
като се  положат усилия за избягването 

на свързаните с тях рискове.

ФИНТЕХ 
ЕКОСИСТЕМА

КФН инициира множество проучвания 
сред поднадзорните лица, с цел 

установяване развитието на 
финансовите иновации в сектора и 

нуждата от развитието на 
регулаторната рамка.

МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ

КФН е в непрекъсната комуникация с 
европейските надзорни органи, като се 
осъществява обмен на информация и 
компетенция, с цел подобряване на 
регулаторната рамка и споделяне на 

добри практики.
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Работещи и бъдещи проекти

ИНОВАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР

КФН предоставя единна точка, 
чрез която могат да се задават 
въпроси относно финансовите 

иновации, с основен фокус върху 
разбирането на иновативните 
компоненти на решенията и 
определянето позицията на 
финансовия надзор върху 

използването на представените 
решения предвид техния 
индивидуален характер

SANDBOX

КФН продължава наблюдението 
и развитието на технологията и 

анализира нуждата от създаване 
на Sandbox. Регулаторът е в 
непрекъсната комуникация, 

както на национално така и на 
европейско ниво във връзка с 

разработването на иновацията, 
приложението й на местно ниво 

и ролята на комисията в 
изграждането му. 

КИБЕРСИГУРНОСТ

КФН води политика за 
мониторинг на 

киберпространството, с оглед 
осигуряване на дейността по 

изследване на риска от 
нарушения на киберсигурността

от умишлени или неумишлени 
действия, представляващи 

съществена заплаха за 
функционирането на участниците 

на пазара в небанковия 
финансовия сектор.

Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия
финаносов сектор 2021-2024 г.
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Работещи и бъдещи проекти

ИЗКУСТВЕН 
ИНТЕЛЕКТ

КФН счита за предизвикателство в 
близко бъдеще и има за цел да 

гарантира яснота относно надзорните 
очаквания за начина, по който 

законодателната уредба на 
финансовите услуги следва да се 

прилага във връзка с ИИ. Технологията 
се счита за ефективна по отношение 

превенцията със злоупотребите 
свързани с изпирането на пари и 

борбата с корупция, като ефективно 
маркират подозрително извършени 

операции.

КОЛЕКТИВНО 
ФИНАНСИРАНЕ

Прилагането от КФН на новата 
регулаторна рамка за колективно 

финансиране, която се разглежда като 
установена форма на алтернативно 

финансиране за стартиращите 
предприятия и за МСП, които 

обикновено разчитат на малки 
инвестиции, ще е една от 

предстоящите задачи за комисията. 
Тази задача ще бъде свързана с надзор 

на цифрова платформа, създадена с 
цел свързване или улесняване на 

свързването на потенциалните 
инвеститори или заемодатели с 

търсещи финансиране предприятия.

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА

Обособена отделна секция на 
официалната страница на КФН, 

насърчаваща диалога с бизнеса и 
потребителите по актуални теми, 

касаещи въвеждането на финансови 
иновативни продукти/услуги.
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Какво правим?
Стимулиране развитието на финансовите иновации съобразно приетата нова

Стратегия за наблюдение на финансовите иновации (2021 г. – 2024 г.) и план към
нея

Коментари/предложения по Дигитален финансов пакет на ЕК: проект за
регламент и директива за оперативната устойчивост на цифровите технологии
във финансовия сектор (Dora), за пазарите на криптоактиви и за изменение на
Директива (ЕС) 2019/1937 /MiCA/, пилотна регулаторна уредба за технология на
разпределителния регистър (DLT);

Участие в инициативи за обмен на опит с Литовската национална банка относно
възможността за въвеждане на regulatory sandbox;

Участие в работни срещи на структурите на Европейската комисия за внедряване
на финансови иновации;

Участия в работни срещи с други надзорни органи за установяване на единен
регулаторен подход и привеждане в действия на мерки за изграждане на
механизми за комуникация между бизнеса и регулатора;
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Какво правим?
Участия в събития, насърчаващи изграждането на диалог с бизнеса;
Изготвяне на позиция относно процеса по дигитализация и

комуникация между европейските надзорни органи по инициативата
на Европейския форум на фасилитаторите;

Участия в обучения за повишаване знанията, уменията и
компетентността;

Създаден механизъм за комуникация/диалог между регулатора и
бизнеса – INNOVATION HUB - с цел улесняване развитието на
финансовите иновации;

Проведени консултации с пазарни участници за проучване на
иновативните решения за подобряване ефективността на
предлаганите продукти/услуги в небанковия финансов сектор –
проучвания/въпросниците;
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Какво правим?
Изготвяне на анализи за тенденциите в използването на финансовите

иновации в небанковия финансов сектор;

Изготвяне на доклад относно приложимостта и възможностите на
изкуствения интелект в небанковия финансов сектор;

Повишаване осведомеността на потребителите за предлагани финансово
иновативни продукти и услуги чрез предоставяне на навременна,
разбираема, структурирана и актуална информация на интернет
страницата на КФН – ICO, AI, крипто-активи;

Обособяване отделна секция на официалната интернет страница,
насърчаваща диалога с бизнеса по актуални теми, касаещи въвеждането
на финансово иновативни продукти/услуги;

Приета нова Програма на КФН за защита на потребителите на небанкови
финансови продукти и услуги 2021-2024 г. и план за действие към нея.
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Какво предстои?
Уебинар с участието на BaFin/ FINMA, Българска финтех асоциация и

бизнеса;

Проучване за предлаганите финансови услуги и финансови нововъведения
сред поднадзорните лица;

Развитие и популяризиране на иновативния център Innovation hub и
анализиране необходимостта от създаване на Sand box (съвместно с МФ и
БНБ);

Участие в изготвяне на Националната стратегия за финансова грамотност и
организиране на семинари и образователни програми с оглед защита на
инвеститорите и ползвателите на финансови услуги.

Информацията в представените точки е налична на официалната страница на КФН.

Използвани са данни от подсекция Финтех и Стратегиите за наблюдение на финансовите иновации налични на официалния сайт на

КФН - Начало | Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

https://www.fsc.bg/bg/
https://www.fsc.bg/bg/
https://www.fsc.bg/bg/
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Благодарим Ви за 
вниманието!

0800 40 444

Financial Supervision Commission Комисия за финансов надзорhttps://www.fsc.bg/bg

http://www.tvoitefinansi.bg/

https://www.linkedin.com/company/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/channel/UCtU52IKTtgEWJU-fRP8Aw5w
https://www.fsc.bg/bg
http://www.tvoitefinansi.bg/

