
 

 

 

Работна програма на ЕБО за 2014 г. 

Въведение  

 

1. В съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 

24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (ЕБО), в работната програма 

на ЕБО се описват и обобщават основните цели и материали, както и съответните 

приоритети на ЕБО през 2014 г., произтичащи от посочените в регламента задачи и от 

съответното законодателство на ЕС в банковия сектор.  

Обобщение на основните задачи 

2. Основната цел на ЕБО в областта на регулаторната политика ще бъде да продължи да 

изпълнява водеща роля в изготвянето на единен наръчник с цел да допринесе за 

постигането на условия на равнопоставеност на финансовите институции, както и за 

повишаване на качеството на финансовото регулиране и цялостното функциониране на 

единния пазар. Работата на ЕБО в областта на регулациите ще бъде фокусирана основно 

върху Директивата за капиталовите изисквания IV/Регламента за капиталовите изисквания 

(ДКИ IV/РКИ), по-специално кредитните и пазарните рискове, ликвидността и ливъриджа, 

както и с рамката за възстановяване и преструктуриране. Надзорните дейности на ЕБО през 

2014 г. ще бъдат съсредоточени върху идентифицирането, анализа и управлението на 

основните рискове в банковия сектор в ЕС, като се гарантира, че те допринасят за 

усъвършенстване на набора от продукти за оценка на риска, разработени в ЕС. 

Европейският банков орган ще продължи да наблюдава капиталовите равнища и 

капиталовите планове с оглед сближаване с новите стандарти. Не на последно място ЕБО 

се ангажира да подобри защитата на потребителите на банкови услуги и да насърчава 

прозрачността, опростяването и справедливостта по отношение на потребителските 

финансови продукти и услуги в рамките на единния пазар. Във връзка с това той ще 

съсредоточи дейностите си за защита на потребителите върху изпълнение на 

правомощията, дадени на ЕБО съгласно Директивата за ипотечния кредит (ДИК), 

предложения пакет за банковите сметки, предложеното преразглеждане на Директивата за 

платежните услуги (ДПУ) и инициативи, като предоставяне на финансови инструменти.  

3. Горепосочените три дейности — регулиране, надзор и защита на потребителите — 

представляват основните функции на ЕБО, които са определени в регламента за ЕБО. 

Освен това самостоятелен отдел в хоризонталната структура на ЕБО — „Анализ и 

координация на политиката“, осигурява вътрешната и външната координация между 
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основните функции на ЕБО и външните заинтересовани страни, а освен това осигурява 

правен преглед и оценява въздействието на предложените от ЕБО политики, като подпомага 

и работата на ЕБО по извършване на партньорска проверка. В допълнение помощните 

функции, обобщени като „Операции“, имат важна роля, чрез която се гарантира 

изпълнението на основните функции от страна на ЕБО.  

4. През 2014 г. ЕБО ще поеме от Европейския орган за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (EIOPA) председателството на Съвместния комитет. Под 

председателството на ЕБО Съвместният комитет ще даде през 2014 г. подчертан приоритет 

на областите за защита на потребителите, междусекторен анализ на риска и оценка на 

взаимодействията и възможните нежелани последици между „Платежоспособност II“, 

ДКИ IV/РКИ и законодателната рамка за възстановяване и преструктуриране. Комитетът ще 

продължи вече започнатата регулаторна дейност в ключови области, като финансовите 

конгломерати, борбата с прането на пари, процедурите за определяне на сравнителни 

показатели и агенциите за кредитен рейтинг, и ще повиши прозрачността на своята работа 

по отношение на външните заинтересовани страни. Задачите, предвидени в работната 

програма на ЕБО за 2014 г., не засягат правомощията, залегнали в работната програма за 

2014 г. на Съвместния комитет на трите Европейски надзорни органа (ЕНО).  

5. До 2 януари 2014 г. Европейската комисия ще публикува доклад относно оценката на 

Европейската система за финансов надзор в съответствие с член 81 от регламентите за 

ЕНО. Европейският банков орган ще изчака резултата от оценката и ще обсъди 

изпълнението на евентуални препоръки, ако има такива. Освен това ще бъдат обменени 

допълнителни становища с други ЕНО относно евентуално усъвършенстване на рамката за 

ЕНО.  

Банков съюз/Развитие на работата, свързана с ЕНМ 

6. Създаването на единен надзорен механизъм (ЕНМ) в ЕС1 ще има някои важни последици по 

отношение изпълнението на правомощията на ЕБО. ЕБО трябва да има предвид 

необходимостта от активно участие в контекста на променящите се институционални 

структури на ЕС във връзка с формирането на ЕНМ.  

7. Единният надзорен механизъм ще изисква засилване на оперативните връзки във всички 

области и с всички участващи страни, и по-специално с Европейската централна банка 

(ЕЦБ). В тази връзка, осигуряването на ефективно сътрудничество по съвместни проекти, 

като стрес тестовете, ще бъде от решаващо значение. Освен това ЕНМ ще изисква от 

Съюза  още по-голяма ангажираност с единния наръчник, и по-специално с унифицираните 

надзорни методологии и практики, за които ЕБО ще предостави своя принос и експертен 

опит, като разработи, inter alia, единния надзорен наръчник.  

                                                                                                                                                                                     
1 На 12 септември 2012 г. Комисията прие две предложения за създаването на единен надзорен 
механизъм (ЕНМ) за банките под егидата на Европейската централна банка (ЕЦБ). На 19 март 2013 г. 
Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по този законодателен пакет, като повериха на 
ЕЦБ отговорността за надзора на банките в рамката на ЕНМ и приеха работните правила на ЕБО за тази 
нова рамка. На 12 септември 2013 г. Европейският парламент подкрепи пакета за ЕНМ. 
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8. В качеството си на единственият орган, който може да предложи тематична 

микропруденциална перспектива към банковия сектор в единния пазар, ЕБО ще трябва да 

гарантира, че неговата инфраструктура за управление на риска, включително данните и 

отчетността, свързани с риска, са фокусирани върху активното участие и използват 

максимално базата данни и анализи на ЕБО, включително чрез участието му в колегиите от 

надзорни органи.  

Подреждане на задачите на ЕБО по приоритети 

9. Подробен списък на задачите на ЕБО е представен в приложението, съдържащо 

приоритетите.2 Класификацията на приоритетите се основава на следните принципи:  

 Приоритет 1 е определен за: а) задачи, произтичащи от законодателно предложение с 

краен срок в рамките на 2014 г.; б) задачи, които ЕБО счита за най-неотложни във връзка с 

обезпечаване на постигането на неговите цели (подобряване на функционирането на 

вътрешния пазар, осигуряване на ефективно и последователно равнище на регулиране и 

надзор в ЕС и защита на обществените ценности, включително стабилността на 

финансовата система); и в) задачи, съобразени с човешките и финансовите ресурси на ЕБО. 

 Приоритет 2 е определен за: а) по-малко неотложни задачи, които ще бъдат изпълнени, 

при условие че не ограничават способността на ЕБО да се справи със задачите от 

приоритет 1, т.е. задачи, които не отговарят на всичките три условия, посочени по-горе 

(задачи, чийто краен срок е извън рамките на 2014 г.; ЕБО не ги счита за най-неотложни във 

връзка с постигането на своите цели; или такива, които вероятно няма да бъдат изпълнени с 

оглед на човешките и финансовите ресурси на ЕБО); и б) задачи, които могат да се поставят 

отвън (напр. искания за необвързваща медиация) и каквито ЕБО не може да прогнозира за 

2014 г. 

 Приоритет 3 е определен за задачи с най-малка неотложност, т.е. такива, които могат 

да бъдат осъществени в средносрочен или дългосрочен план.  

10. В допълнение към големия брой материали, изисквани от ЕБО в секторното 

законодателство, попадащо в компетенциите на ЕБО — по-специално в законодателството  

на ДКИ IV/РКИ (вж. раздела по-долу) — срокът за изготвянето на предвидените материали е 

твърде ограничен, тъй като трябва да се спази графика за прилагане. Очаква се повечето 

материали да бъдат завършени до 2014 г., поради което натовареността в дейността на 

ЕБО през този период ще бъде много голяма. Предвид наличния капацитет както на ЕБО, 

така и на националните органи, се очаква, че не всички  от дейностите по настоящото 

предложение могат да бъдат предприети без допълнителни човешки ресурси в рамките на 

ЕБО.  

 
Регулиране 

                                                                                                                                                                                     
2 Следва да се има предвид, че някои от елементите, свързани със законодателни предложения на 
Европейската комисия (ЕК), могат да претърпят промяна, тъй като тези предложения понастоящем са в 
процес на обсъждане. 
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11. Главната цел на ЕБО в областта на регулаторната политика ще бъде да продължи да 

изпълнява водеща роля при създаването на единен наръчник с цел постигането на 

условия на равнопоставеност на финансовите институции, както и повишаване на 

качеството на финансовото регулиране и цялостното функциониране на единния пазар. 

12. Основното ударение на регулаторната дейност на ЕБО ще бъде във връзка с рамката 

ДКИ IV/РКИ, а именно правилата на ЕС относно капиталовите изисквания към банките и 

инвестиционните посредници в целия единен пазар, които влязоха в сила през лятото на 

2013 г. и ще се прилагат, считано от 1 януари 2014 г. Този пакет има за цел да засили 

капиталовите изисквания към банките, въвеждане на задължителен предпазен капиталов 

буфер и незадължителен антицикличен буфер, и предвижда нови регулаторни изисквания за 

ликвидност и ливъридж, както и допълнителни капиталови изисквания към системно 

значимите банки. На ЕБО се пада решаваща роля в техническото изпълнение и прилагане 

на рамката ДКИ IV/РКИ, тъй като почти 250 материала се очакват от ЕБО, много от които 

трябва да бъдат готови за 2014 г. Повечето от тези материали са свързани с разработването 

на по-подробни технически правила главно чрез разработването на обвързващи 

регулаторни технически стандарти или технически стандарти за изпълнение. В Таблица 1 е 

представено обобщение на основните материали по рамката ДКИ IV/РКИ с краен срок до 

края на 2014 г. 
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Таблица 1: Регулаторни материали по рамката ДКИ IV/РКИ със срок на предаване от януари 

2014 г. до декември 2014 г. 

 

Вид на материала Общ брой на 
материалите 

Теми 

Регулаторни 
технически 
стандарти (РТС) 

48 20 РТС: Вътрешнорейтингов подход (IRB) 
3   РТС: Паспортизация 
3   РТС: Междунадзорно сътрудничество 
1   РТС: Експозиции на предприятие за колективно 
инвестиране (ПКИ) 
5   РТС: Собствен капитал 
2   РТС: Пазарен риск 
2   РТС: Възнаграждения 
2   РТС: Ликвиден риск 
1   РТС: Глобални системно важни застрахователи (GSIIS) 
1   РТС: Антицикличен капиталов буфер 
1   РТС: Постоянни общи разходи 
1   РТС: Редуциране на кредитния риск 
1   РТС: Централен контрагент (ЦК) 
1   РТС: Стандартизиран подход 
1   РТС: Корекция на кредитната оценка (CVA) 
1   РТС: Големи експозиции 
1   РТС: Макропруденциални мерки 
1   РТС: Пруденциална оценка 

Технически 
стандарти за 
изпълнение (ТСИ) 

23 1   ТСИ:   Вътрешни модели за пазарен риск 
3   ТСИ:   Междунадзорно сътрудничество 
1   ТСИ:   Съвместно решение 
1   ТСИ:   IRB подход 
3   ТСИ:   Паспортизация 
1   ТСИ:   Оповестяване на информация от надзорните 
органи 
3   ТСИ:   Агенции за външна кредитна оценка (АВКО) 
2   ТСИ:   Пазарен риск 
1   ТСИ:   Големи експозиции 
2   ТСИ:   Ликвиден риск  
1   ТСИ:   GSIIS 
1   ТСИ:   Отношение на ливъридж 
2   ТСИ:   Пазарна инфраструктура 
1   ТСИ:   Обременяване на активи 

Насоки            7 1   Насоки:    Възнаграждения 
1   Насоки:    Структурни мерки 
1   Насоки:    Необременени активи  
1   Насоки:    Процес на надзорен преглед и оценка (SREP) 
3   Насоки:    Оповестяване 

Доклади 9 2 Доклада:  АВКО 
1 Доклад:  Покрити облигации 
3 Доклада: Ликвиден риск 
1 Доклад:   РКИ/EMIR  (Регламента за европейската пазарна 
инфраструктура) в ЦК 
1 Доклад:   Собствен капитал 
1 Доклад:   Секюритизация 

Становища/Консулта
ции 

5 2 Становища: Макропруденциални мерки 
1 Становище:   Стандартизиран подход 
2 Становища:  Покрити облигации 

Уведомления 2 1 Уведомление: IRB подход 
1 Уведомление: Организиране на надзора 
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13. Освен единен наръчник  (по-специално чрез разработване на проекти на технически 

стандарти и насоки), което представлява ключов приоритет за ЕБО в регулаторната 

сфера, ЕБО предвижда да разработи редица материали в новата пруденциална 

област на ликвидността и ливъриджа. Ще продължи и работата по дефиницията за 

висококачествени ликвидни активи, оценката на икономическото въздействие и 

отношението за ликвидно покритие.  

14. В областта на кредитния риск ЕБО ще изготви доклад относно процикличността и 

съпоставимостта на моделите на вътрешнорейтинговия подход (IRB). С оглед на 

важността на IRB моделите за управлението на риска на институциите, това се счита 

за решаващо за гарантиране на еднаквото прилагане на РКИ в различните институции 

и по този начин за избягване на неефикасно и недостатъчно разумно разпределяне на 

риска в институциите. В областта на кредитния риск ще бъде извършена значителна 

работа по изготвяне на голям брой технически стандарти относно IRB и 

стандартизирания подход, включително определяне на кредитните рейтинги по 

степени на кредитно качество за 25 регистрирани агенции за кредитен рейтинг. 

Подобна дейност ще бъде извършена и в областта на пазарния риск, по-специално 

във връзка с корекцията на кредитните оценки (СVА).  

15. Европейският банков орган стартира също така своята подготвителна работа с оглед 

на законодателните правомощия, които ще бъдат предоставени на ЕБО след 

одобрението на Директивата за възстановяване и преструктуриране (ДВП) и 

преразглеждането на Директивата относно схемите за гарантиране на депозити 

(ДСГД). С първата директива се въвежда общоевропейска рамка за управление на 

кризи и се определя тристепенна роля за ЕБО в процедурите за възстановяване и 

преструктуриране, като на ЕБО се дават правомощия за разработване на обвързващи 

технически стандарти и насоки, образуващи единен наръчник; възлага му се 

посредническа роля между националните органи за трансграничните групи; освен това 

ЕБО се определя като звено за контакт и координатор на отношенията между ЕС и 

трети държави. Въпреки че рамката на ДВП все още се обсъжда (включително 

сроковете за финализиране), ЕБО започна работа с оглед на обема и сложността на 

правомощията. През 2014 г. ЕБО ще постави ударението върху всички технически 

стандарти и насоки, свързани със следните теми: ранна намеса, индикации за 

преструктуриране, планове за възстановяване, планове за преструктуриране, оценка, 

СГД и споделяне на загуби. Общ преглед на правомощията за законодателни проекти, 

предоставени на ЕБО по силата на рамката ДВП3 е представен в Таблица 2.  

  

                                                                                                                                                                                     
3 Следва да се отбележи, че тъй като законодателството от ниво 1 все още се обсъжда, в 

таблицата е дадена обобщена оценка на общия брой регулаторни материали. 
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Таблица 2: Регулаторни задачи съгласно проекта за ДВП и преразглеждането на СГД  

Вид на продукта Общ брой на 
продуктите 

Теми 

Регулаторни технически стандарти 
(РТС) 
Технически стандарти за изпълнение 
(ТСИ) 
Насоки 

23 Планове за преструктуриране 
Планове за възстановяване 
Мерки за ранна намеса 
Споделяне на загуби  
Прилагане на инструменти за 
преструктуриране 
Обмен на информация  
Вътрешногрупово финансово 
подпомагане 
Оценка  
Рисково претеглени вноски 
към СГД 

Доклади 5 Споделяне на загуби 
Минимално изискуеми 
задължения за споделяне на 
загуби (MREL) 
Пропорционалност  
Целево равнище за 
финансови споразумения 
Санкции 

Рамково споразумение/Уведомления 4 Планове за възстановяване 
Планове за преструктуриране 
Трети държави 

 

16. Голям брой допълнителни регулаторни правомощия са възложени на ЕБО в няколко 

други секторни законодателни актове, по-специално в Директивата относно борбата с 

прането на пари (AMLD),4 но също и в Регламента за европейската пазарна 

инфраструктура (EMIR), Директивата относно пазара на финансови инструменти 

(MiFID/MiFIR), Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг (CRA), Регламента 

относно одита и Директивата относно централните депозитари на ценни книжа (CSD). 

Пълен списък на подробните задачи е даден в приложението. През юли 2013 г. ЕБО 

стартира онлайн инструмент „Единен наръчник, въпроси и отговори“, който дава 

възможност на институциите, надзорните органи и други заинтересовани страни да 

задават своите въпроси относно пакета ДКИ ІV, съответните технически стандарти и 

насоките на ЕБО. През 2014 г. ЕБО ще продължи да прилага процеса с въпроси и 

отговори, с цел да допълни единния наръчник и да гарантира, че той представлява „жива“ 

и развиваща се регулаторна рамка. Очаква се партньорската проверка и социалният 

натиск да останат движещата сила, която да гарантира съобразяване с и отчитане на 

отговорите, дадени в процеса на въпроси и отговори, макар те да нямат законна сила.  

Надзор 

17. Основните цели на ЕБО в областта на надзора са, както следва: а) извършване на 

независим и висококачествен анализ на банките в ЕС и на банковия сектор в ЕС в 

                                                                                                                                                                                     
4 Много от правомощията следва да се разработят съвместно от трите ЕНО в рамките на Съвместния 

комитет на ЕНО.  
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координация с работата на компетентните надзорни органи, ЕССР и органите, отговорни 

за създаването на политики в ЕС и с цел постигане на съгласуваност на политиката; б) 

осигуряване на подходящи и надеждни данни за целите на ефективната надзорна 

дейност и пазарната дисциплина; в) по-нататъшно стимулиране на сближаването на 

надзорните практики и изграждането на обща надзорна култура в рамките на единния 

пазар; г) насърчаване и наблюдение на компетентните надзорни органи при изграждането 

на ефективни и надеждни структури от колегии; и д) насърчаване на съгласуваност на 

надзорната дейност в интерес на единния пазар.  

18. С оглед постигането на посочените цели, надзорните дейности на ЕБО през 2014 г. ще 

бъдат съсредоточени върху идентифицирането, анализа и управлението на 

основните рискове в банковия сектор в ЕС, като се гарантира, че те усъвършенстват 

набора от продукти за оценка на риска, разработени в ЕС. ЕБО ще продължи да 

наблюдава капиталовите равнища и капиталовите планове с оглед сближаване с новите 

стандарти. 

19. Освен това ЕБО ще продължи да работи със съответните компетентни органи, за да 

установи какво е въздействието на влошаващото се качество на активите върху 

счетоводните баланси на банките и за насърчаване на продължаващия процес на 

подобряване на счетоводните баланси и усилията на банките за възстановяване на 

устойчивите структури за финансиране. По-специално, ЕБО ще бъде във връзка с ЕЦБ и 

компетентните органи в държавите извън еврозоната за извършване на прегледи на 

качеството на активите. По този начин общоевропейският стрес тест ще се извършва въз 

основа на солидни отправни точки. 

20. Европейският банков орган ще продължи своя редовен тематичен анализ в редица 

области, включително окончателното приключване на работата по съгласуваността на 

резултатите от рисково претеглените активи (РПА), устойчивостта на бизнес моделите на 

банките и прегледите на качеството на активите на банките. Съгласно изискванията на 

законодателството ЕБО ще стартира също така редовен сравнителен анализ на 

резултатите от вътрешните модели на банките. Регулярните материали ще включват 

периодични актуализации на финансирането и ликвидността въз основа на информация 

от надзора и проучванията на пазара, тримесечни актуализации до ЕССР и полугодишни 

доклади за оценка на риска до институциите на ЕС. Европейският банков орган ще 

използва данните от надзора, които ще се подобрят по отношение на количество и 

съпоставимост, с влизане в сила на новата надзорна отчетност през 2014 г., заедно със 

сведенията от проучването на пазара и материалите от колегиите, за да изготвя доклади 

за банковия сектор. Междусекторните доклади за риска ще продължат да се изготвят в 

сътрудничество със Съвместния комитет и да се изпращат на всеки шест месеца до 

Форума за финансова стабилност на Икономическия и финансов комитет към Съвета на 

ЕС. Освен това ЕБО ще поддържа и ще продължи да развива ключовите рискови 

индикатори и набора от таблици за риска, включително вътрешни таблици на ЕБО на 

равнище банки, таблици на сравними групи, които да се обменят между надзорните 

колегии/национални надзорни органи и секторна таблица за обсъждане между ЕБО и 

ЕССР. 
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21. В областта на докладването и прозрачността ЕБО ще продължи да оказва помощ 

(също и чрез процеса на въпроси и отговори) по всякакви въпроси, свързани с 

прилагането на общата отчетна рамка, COREP (отчитане на капиталовата адекватност) и 

FINREP (финансова отчетност). Европейският банков орган ще издава също насоки по 

Стълб 3 за увеличаване на прозрачността в целия банков сектор на ЕС и ще насърчава 

последователната и адекватна прозрачност по тематични въпроси. 

22. Надзорната дейност ще включва също насърчаване на сближаването на надзорните 

практики в рамките на единния пазар чрез изготвянето на насоки за общата 

методология по процеса за надзорен преглед и оценка, както и за методологията за 

оценка на рисковете като част от единния наръчник. Насоките ще бъдат допълнени с 

разработване на съответните части от единния надзорен наръчник. 

23. Европейският банков орган ще продължи работата си за насърчаване и наблюдение 

на сътрудничеството в надзорните колегии с цел засилване на европейския надзор 

над трансграничните банкови групи. Персоналът на ЕБО ще участва в колегиите и ще ги 

подпомага и наблюдава. Персоналът на ЕБО ще оказва също така съдействие на ННО 

при прилагане на новите обвързващи технически стандарти, свързани със 

сътрудничеството между надзорните органи, както и при изпълнение на нови задачи (като 

преглед на качеството на активите и оценка на плановете за възстановяване). В резултат 

на създаването на единния надзорен механизъм (ЕНМ) ще има пренасочване към 

колегиите със значителна дейност в ЕНМ, както и извън ЕНМ.  

24. Европейският банков орган ще изпълнява, където това е уместно, своята роля в 

обвързващата и необвързващата медиация. Предвидени са нови задачи в областта на 

медиацията, когато ДКИ ІV влезе в сила, като посредническата роля на ЕБО ще бъде 

засилена. Европейският банков орган активно ще способства и, когато счете това за 

необходимо, ще координира всички действия, предприети от съответните национални 

надзорни органи в случай на неблагоприятни тенденции/кризисни ситуации.  

25. При управлението на кризи ЕБО ще изпълнява важна роля в помощ на обсъжданията 

по оценките на плановете за възстановяване и преструктуриране между съответните 

компетентни органи в колегиите, както и ще подпомага процеса на създаване на колегии 

за преструктуриране.  

Защита на потребителите и финансови иновации 

26. В областта на защитата на потребителите ЕБО носи отговорност в рамките на целия ЕС 

и е изцяло ангажиран да насърчава прозрачността, разбираемостта и справедливостта 

на пазара на потребителски финансови продукти или услуги в рамките на единния пазар.  

27. През 2014 г. отделът на ЕБО „Защита на потребителите и финансови иновации“ ще 

продължи да събира, анализира и докладва информация относно потребителските 

тенденции и анализа на дейностите на банките във връзка със структурирани продукти и 

свързани дейности по предлагане на дребно.  
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28. Той ще изпълнява някои правомощия, които се очаква да бъдат предоставени на ЕБО в 

предложената от Комисията Директива за банковите сметки. Това ще включва, наред с 

други неща, разработването на насоки за ННО относно а) установяване на най-често 

използвани услуги; б) установяване на обосновани разходи за основна сметка; и 

в) правото на установяване на режим на свободно предоставяне на услуги. Освен това 

ЕБО ще работи върху и ще допринесе за междусекторната работа на ЕБО, извършвана в 

резултат на предложеното от Комисията преразглеждане на Директивата за платежните 

услуги (ДПУ), което може да включва правомощия за ЕБО за изготвяне на насоки за 

г) подпомагане на доставчиците на платежни услуги при идентифициране на сериозни 

инциденти; и, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, за разработване на насоки д) за доставчици 

на платежни услуги относно установяване идентичността на клиенти от най-високо 

равнище; и е) относно създаване, прилагане и наблюдение на мерки за сигурност, 

включително процедури за сертифициране. Това ще включва също така разработване на 

РТС относно установяване на техническите изисквания във връзка с достъпа до 

информация, съдържаща се в националните публични регистри, и уточняване на рамката 

за сътрудничество и обмен на информация на компетентните органи в приемащите 

държави членки. При изпълнението на правомощията, възложени на ЕБО в 

предложената Директива за ипотечния кредит (ДИК), ЕБО ще изготви проект на РТС 

относно застраховка за професионална отговорност на посредниците на ипотечни 

кредити.  

29. В допълнение, успоредно с напредъка по въвеждането на ДИК, когато има такъв, ЕБО ще 

разработи насоки в подкрепа на ДИК относно отговорното отпускане на ипотечни кредити, 

както и относно третирането на получателите на ипотечни кредити с просрочени 

задължения, въз основа на становищата относно добрите практики в посочените области, 

издадени през юни 2013 г. Съвместно с Европейския орган за ценни книжа и пазари 

(ESMA), ЕБО ще изготви също така регулаторен отговор на „предоставянето“ от самите 

банки на финансови инструменти на техните вложители на дребно. И накрая, през лятото 

на 2014 г. в сградата на ЕБО в Лондон ще бъде организиран Ден на потребителите 

съвместно с отделите, отговарящи за потребителите в ЕSMA и EIOPA. 

 
Операции  

30. В сферата на операциите ЕБО ще постави ударението върху дейности в следните 

области: 

 финанси: оценка на въвеждането на система на управление, основана на дейности, 

включително бюджетиране, основано на дейности, както и подобрено наблюдение и 

изпълнение на бюджета; съгласуване на финансовия регламент на ЕБО с новия рамков 

Финансов регламент, който подлежи на приемане от Комисията към края на 2013 г.; 

 човешки ресурси: осъществяване и усъвършенстване на политиките в областта на 

човешките ресурси в съответствие с Правилника за длъжностните лица, като политиката за 

принос в образованието, изискваща създаването на контакти с отделни образователни 

институции; 
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 обществени поръчки: строго наблюдение и навременно изпълнение на всички 

обществени поръчки, както е определено в плана за обществените поръчки за 2014 г.; 

 комуникации: доразвиване на уебсайта на ЕБО, следене на медиите и печата; и 

 ИТ: изпълнение на проекти въз основа на одобрената стратегия в областта на ИТ, като 

събиране на данни, платформи за докладване и анализ, и система за управление на 

документи. 

31. В допълнение на гореизложеното ЕБО ще продължи да подобрява ефективността и 

ефикасността на съществуващите помощни и административни процедури. Органът ще 

продължи успешното си сътрудничество с другите два ЕНО, с цел постигане на икономии 

при помощните функции.  

32. ЕБО ще продължи да се финансира от Европейската комисия и от националните 

компетентни органи. 

 
Анализ и координация на политиката 

33. Главните цели на отдел „Анализ и координация на политиката“ към ЕБО ще бъдат да 

предоставя насоки и подкрепа при анализ на документите за политиката и надзора 

(технически стандарти, насоки, препоръки и т.н.). Отделът ще осигури подкрепа на 

основните управляващи органи на Съвета на надзорниците и Управителния съвет, 

включително планиране, подготовка и последващи действия, приети на техните 

заседания. Отделът ще осигури вътрешна и външна координация на дейността на ЕБО в 

областта на политиката и надзора между направленията/отделите и външните органи, 

като например Базелския комитет по банков надзор и Международния валутен фонд 

(МВФ), и други членове на Европейската система за финансов надзор, и институциите, 

включително Европейската комисия, Съвета (и неговите Икономически и финансов 

комитет и Комитет за финансови услуги), и Европейския парламент (и неговата Комисия 

по икономически и парични въпроси, ECON). Отделът ще осъществи координацията и ще 

предостави подкрепа във връзка с председателството на ЕБО на Съвместния комитет на 

ЕНО през 2014 г.  

34. Този отдел ще координира освен това дейностите на ЕБО за обучение в областта на 

надзора, което се предлага за националните надзорни органи, и оказване на подкрепа на 

Групата на участниците от банковия сектор, на групата за преглед към ЕБО и на 

Апелативния съвет на ЕНО.  

 
Правна помощ 

35. Правният отдел ще осигури правните анализи и консултации относно документите по 

политиката и надзора, изготвени от направленията за регулиране и надзор и отдела 

„Защита на потребителите и финансови иновации“ (технически стандарти, насоки, 
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становища, препоръки, партньорски проверки и т.н.), и ще окаже правна помощ в 

областите на ЕБО за осигуряване на стабилна правна среда за Органа и установяване на 

евентуални правни проблеми във връзка с дейностите на ЕБО. Материалите, свързани с 

институционалната структура на ЕБО, ще бъдат допълнително усъвършенствани през 

2014 г.; те включват например договарянето и изготвянето на споразумения и други 

договорености, консултантска помощ, сключване на договори, споразумения за нивото на 

обслужване, процедурни правила, правила за прилагане, рамкови споразумения, 

меморандуми за разбирателство и завършване и изпълнение на всички свързани с това 

формалности. Текущите задължения във връзка с Регламент (ЕО) № 45/2001 и 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 също ще бъдат засилени. През 2014 г. отделът ще направи 

допълнителен проактивен принос към общото разработване на правната рамка на ЕБО в 

съчетание с постоянно наблюдение и прилагане на правните инструменти, приложими 

към Органа, за да бъде последният предпазен от излагане на правни рискове. 
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Организационна структура на ЕБО 
 
(в сила от 1 януари 2014 г.) 

 

 
 

 
Председател – Andrea Enria  

Изпълнителен директор – Adam Farkas 

Правен отдел Счетоводител – Yves Lecoanet  

Надзор – Piers Haben Регулиране – Isabelle Vaillant Операции – Peter Mihalik 

     

Анализ на риска 
Управление на капитали и 

активи/пасиви 
Анализ и координация на 

политиката 

Защита на 
потребителите и 

финансови иновации 
Информационни технологии 

Координация между 
приемащите и 

изпращащите държави 
членки 

Кредитен, пазарен и операционен 
риск 

Подкрепа на управляващите 
органи 

 
Финанси и обществени 

поръчки 

 
Установяване, възстановяване и 

преструктуриране 
Оценка на въздействието  Човешки ресурси 

  Координация на политиката  Комуникации 

    Корпоративна подкрепа 

 


