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Кpатко изложение 
I Световната финансова криза от периода 2008—2012 г. и последвалите я 
икономическа криза и кризата с държавните дългове в еврозоната имаха 
дългосрочно въздействие върху растежа и фискалната стабилност в ЕС. 
Последиците от тях бяха засилени от слабостите във финансовата система на ЕС 
и от приложените неподходящи инструменти на политиката, наблюдение 
и регулаторна среда, както и от незавършената институционална структура на 
еврозоната. 

II ЕС извлече поуки от тези кризи и предприе ответни действия. ЕСП публикува 
няколко специални доклада по тази тема след избухването на тези кризи. 
В настоящия преглед, който не представлява одит, ЕСП описва развитието през 
последното десетилетие, както и оставащите предизвикателства, 
потенциалните рискове или пропуските в политиката. ЕСП използва информация 
от предишните си одити и други прегледи, извършени от институциите или 
органите на ЕС, както и от други съответни международни организации. 
В прегледа на ЕСП е представена актуална картина на продължаващия дебат 
относно това как да се отговори на бъдещите предизвикателства. 

III ЕСП описва финансовите и институционалните реформи. ЕС засили 
регулирането и надзора на банките и създаде рамка за тяхното организирано 
преструктуриране. Бяха създадени европейски надзорни органи, 
а микропруденциалните и макропруденциалните правила за банките и техните 
надзорни органи бяха подобрени. ЕС също така създаде нови институции 
и изготви ответни мерки на политиката за икономическа координация на ЕС 
и подкрепа за държавите членки в затруднение. 

IV Тези регулаторни и институционални мерки, наред със значителната 
финансова и икономическа подкрепа за банките и държавите членки, които 
изпитват затруднения, направиха икономиката на ЕС по-устойчива. Банките бяха 
задължени да подобрят своите капиталови буфери и своето управление на риска 
и ликвидността. Те пристъпиха към намаляване на равнището на необслужваните 
кредити. 

V ЕСП посочва оставащите предизвикателства. За финансовия сектор това са 
например ниската рентабилност на банките, продължаващото наличие на 
намаляващи, но все още високи равнища на необслужваните кредити 
в определени държави членки, възможността за преструктуриране на банките 
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и необходимостта от завършване на банковия съюз, както и развиване на съюза 
на капиталовите пазари. 

VI Мерките за държавна помощ за подпомагане на банките и фискалните 
стимули спомогнаха за стабилизиране на икономиката в ранния етап на кризата, 
но доведоха до значително натрупване на публичен дълг. Това, наред 
с несигурността на пазара относно устойчивостта на институционална структура 
на еврозоната, оказа голям натиск върху спредовете на доходност на държавните 
ценни книжа и кредитните рейтинги на определени държави членки, а кризата 
с държавния дълг се отрази върху техния банков сектор и икономиката като цяло. 

VII ЕС предприе важни стъпки за прекъсване на връзката между банките 
и държавата (позната също и като „омагьосан кръг“) чрез намаляване на 
зависимостта на банките от публични средства, когато са изправени пред риск от 
изпадане в несъстоятелност, и разработване на необходимите инструменти за 
тяхното организирано преструктуриране. Държавите членки на ЕС предприеха 
важни фискални и икономически мерки за избягване на прекомерен дефицит, 
като по този начин подобриха фискалната си позиция. 

VIII Тези ответни мерки за кризите от периода 2008—2012 г. доведоха до по-
голям контрол на финансовата система и до банкова система с по-добри 
капиталови и ликвидни буфери и възможности за споделяне на загуби. 
Изменените и новите микропруденциални правила бяха използвани за 
мониторинг на отделни финансови институции, а макропруденциалната политика 
— за наблюдение и преодоляване на системните рискове. 

IX Ответните мерки доведоха и до засилен мониторинг и координация 
с фискалните и икономическите политики на държавите членки. Въведеният 
през 2010 г. европейски семестър предоставя рамка за координиране на 
икономическите политики в целия ЕС и одитите на ЕСП в тази област показаха 
добро качество на анализа, което води до целесъобразни препоръки. Ниското 
равнище на тяхното изпълнение в степен „изцяло“ или „до голяма степен“ обаче 
продължава да бъде предизвикателство. 

X Кризите засегнаха и други сектори, по-специално на застраховането, 
пенсионното осигуряване и небанковите финансови посредници. Бяха 
разработени ответни мерки на политиката за смекчаване на рисковете, които 
биха могли да възникнат от тези сектори. ЕС създаде подобрена регулаторна 
рамка за секторите на застраховането и пенсионното осигуряване и въведе нови 
правила за регулиране и засилване на публичния надзор на небанковите 
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финансови посредници, дериватите и сделките, финансирани чрез ценни книжа. 
Въпреки положените значителни усилия за насърчаване на последователен 
и всеобхватен надзор във всички държави членки, регулаторният арбитраж 
продължава да съществува, а сближаването на надзорните практики остава 
предизвикателство. 

XI На надзорните органи на равнището на ЕС са възложени допълнителни 
правомощия след тяхното основаване, но по-голямата част от ключовите 
решения продължават да се взимат на равнището на държавите членки. При 
одитите на ЕСП беше установена неефективност при справянето с противоречащи 
си национални интереси и интереси на ЕС, която все още не е преодоляна. Освен 
това през следващите години за европейските надзорни органи ще бъдат 
отпуснати допълнителни ресурси, ако средствата бъдат одобрени в бюджета. 

XII Пандемията от COVID-19 ще бъде важен тест за оценка на устойчивостта на 
икономическата и финансовата архитектура на ЕС. Въздействието на пандемията 
е много по-силно от това на финансовите кризи от периода 2008—2012 г. както по 
отношение на мащаба на икономическия ефект, така и на този на публичния 
отговор, както е видно от разработваните в момента фискални мерки 
и интервенции. 

XIII В отговор на това ЕС предприе редица мерки. Временното освобождаване 
от правилата за държавна помощ и активирането на общата клауза за дерогация, 
предвидена в Пакта за стабилност и растеж, дават възможност на държавите 
членки да приложат незабавно подкрепата за предприятията и фискалните 
политики. Все пак фискалното състояние на държавите членки отпреди кризата, 
породена от COVID-19, е фактор от голямо значение за готовността за 
въвеждане на политики и съответно за икономическия ефект от пандемията. 
Необходимо е да се проведат постепенни реформи, особено в държавите членки 
с нисък потенциал за икономически растеж и/или с високо равнище на 
държавния дълг. Има риск кризата поради COVID-19 да увеличи икономическите 
различия в ЕС.  
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Въведение 

Обща информация 

01 От световната финансова криза през 2008 г. изминаха повече от 10 години, 
но тя засегна изключително силно икономиките на държавите от ЕС. През 2010 г. 
Европа беше обхваната от криза в банковия сектор и криза с държавния дълг, 
което доведе до значителни публични разходи и тя премина през най-голямата 
рецесия от създаването на ЕС. Кризите имаха дълготрайно въздействие върху 
икономиките на редица държави членки. 

02 Кризите имаха и структурни последици. Според есенната икономическа 
прогноза на Комисията от 2016 г.1, потенциалният икономически растеж 
в еврозоната е спаднал от 1,9 % през 2000—2008 г. на 0,5 % през 2009—2014 г. 
Според нея размерът на общите инвестиции в ЕС е спаднал с около 20 % 
в периода 2008—2013 г. и, въпреки възстановяването и новия инвестиционен 
план на ЕС, инвестициите като дял от БВП все още не са достигнали равнището 
отпреди кризата. Съвкупното равнище на публичния дълг в ЕС, което беше 
високо още преди кризата (между 60 % и 70 % от БВП), не намаля под 80 % през 
десетилетието след кризата. 

03 Отговорът на кризите включваше създаването на институции на равнището 
на ЕС или на междуправителствено равнище на: Европейска система за 
финансов надзор; банков съюз; временен европейски инструмент за финансова 
стабилност; Европейски механизъм за стабилност; и Европейски фискален съвет. 

04 Отговорът включваше и интензивна програма за реформи на ЕС за засилено 
регулиране, надзор, организирано преструктуриране, икономическа 
координация и подкрепа за държавите членки в затруднение. Това включваше: 
подобрени микропруденциални и макропруденциални правила за банките 
и техните надзорни органи; нова рамка за управление на кризи за банките, които 
са проблемни или има вероятност да станат проблемни; план за действие за 
съюза на капиталовите пазари; временен Европейски механизъм за финансова 
стабилност; реформи на Пакта за стабилност и растеж; засилена икономическа 
координация в рамките на европейския семестър; процедурата при 

                                                      
1 Европейска комисия, „Есенна икономическа прогноза 2016 г.: Умерен растеж във 

време на предизвикателства“, стр. 64, ноември 2016 г. 
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макроикономически дисбаланси; Европейския механизъм за стабилност 
(създаден като междуправителствена институция); и окончателни парични 
трансакции на Европейската централна банка. 

05 Пандемията от COVID-19 причини икономическо сътресение, което все още 
се разгръща. Доброто възстановяване ще зависи от мерките, които се 
предприемат въз основа на поуките, извлечени от последната криза, 
и осмислянето на откритите слабости. В допълнение към предизвикателствата, 
които все още се усещат след последната криза, COVID-19 донесе и редица нови. 

Обхват и подход на прегледа  

06 Настоящият преглед не представлява одитен доклад. ЕСП се срещна 
и проведе консултации с основните заинтересовани институции и органи на 
равнището на ЕС (ГД „Икономически и финансови въпроси“ и ГД „Финансова 
стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Комисията, ЕЦБ, 
ЕССР, СП, ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО) и извърши преглед на голям обем нови правила 
на ЕС, насоки и проучвания, публикувани през десетилетието след кризите. 
В настоящия преглед са обобщени и констатациите от няколко изготвени след 
кризите специални доклада, свързани с тази област.  

07 Счетохме, че този преглед е важен, за да се анализират реакциите на ЕС 
десетилетие след кризата. По време на прегледа кризата с COVID-19 направи 
тази работа още по-значима и в документа се предоставя навременен общ 
преглед на продължаващия дебат относно това как да се отговори на бъдещите 
предизвикателства. Одиторите обобщават най-важните мерки, предприети от ЕС 
в отговор на кризите, постигнатия напредък и съществуващите 
предизвикателства, потенциалните рискове или пропуски в политиките, както 
и информация за началните действия в отговор на кризата поради COVID-19, 
допълваща вече публикуваната от нас в другите ни доклади информация на тази 
тема2. 

                                                      
2 Работата на ЕСП, свързана с COVID-19, включва: Становище № 3/2020 на ЕСП относно 

изменение на регламента на ЕС относно използването на европейските структурни 
и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на пандемията от COVID-
19; текущ преглед на приноса на ЕС към действията в областта на общественото 
здравеопазване в отговор на COVID-19; както и текущ преглед на действията в отговор 
на икономическата политика във връзка с пандемията от COVID-19: мерки 
и предизвикателства в контекста на икономическата координация на ЕС. 
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08 В прегледа на ЕСП се посочват основните причини за последната финансова 
криза и факторите, които доведоха до криза с държавния дълг и икономическа 
криза в еврозоната и в ЕС. ЕСП прави преглед на: 

1) институционалния отговор и мерките на политиката на ЕС в отговор на 
финансовата криза и на предизвикателствата, пред които все още са 
изправени регулирането, надзорът и операторите в различните сектори 
в системата; 

2) институционалния отговор и мерките на политиката на ЕС в отговор на 
кризата с държавния дълг, в т.ч. основните области, в които е постигнат 
напредък и в които все още има предизвикателства; и 

3) първоначалното въздействие на кризата поради COVID-19, което се 
наблюдаваше в ЕС към момента на извършване на прегледа, първите 
реакции на ЕС към нея и текущите предизвикателства. 
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Основни причини за финансовата 
и дълговата криза в държавите — 
членки на ЕС 

Основни причини за финансовата криза в ЕС от 2008 г. 

09 Световната финансова криза от 2008 г. възникна на пазара на недвижими 
имоти в САЩ, когато се спука балонът на високорисковите ипотечни кредити. 
Това доведе до тежки загуби за банките и се разпространи в ЕС през 2008 г. 
предимно чрез секюритизираните кредити. Освен че беше подсилена от 
съществуващите слабости във финансовата система на ЕС, кризата разкри 
и слабости в системата за наблюдение, инструментите на политиката 
и регулаторната среда на ЕС и неговите държави членки. 

10 Съществуващите в началото на кризата различия в икономическите 
и финансовите условия и в политиките на държавите — членки на ЕС доведоха до 
разлики в мащаба на въздействие. Някои причини за кризата обаче са общи за 
финансовата система на ЕС, като например регулаторната и надзорната уредба, 
както и механизмите за икономическо управление (вж. таблица 1). 
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Таблица 1 — Общ преглед на основните причини за финансовата 
криза в ЕС 

Област Основни причини 

Финансова 
система 

o Слабо корпоративно управление и управление на риска, 
с недостатъчно наблюдение на рисковете и неподходящ 
вътрешен контрол, по-специално на процеса за 
кандидатстване и отпускане на заеми (дейност по 
отпускане на заеми), на концентрацията на експозицията 
в конкретни активи (например експозицията към 
недвижими имоти в някои държави членки на ЕС), и за 
определени комплексни финансови продукти, които към 
онзи момент са били до голяма степен извън обхвата на 
всяко регулиране; 

o Слаби капиталови и ликвидни буфери в сравнение 
с равнището на поетия риск, като редица важни 
институции са имали нетна капиталова база, която 
в момента на кризата е възлизала на по-малко от 3 % от 
техните счетоводни баланси; и 

o Несъстоятелността на банки, които са били „прекалено 
големи, за да бъдат оставени да фалират“ (като 
например Lehman Brothers в САЩ), или рисковете от 
несъстоятелност на големи банки в ЕС, доведоха до 
системен стрес за целия банков сектор. 

Регулаторна 
и надзорна 
рамка 

o Неподходящ микропруденциален надзор на качеството 
на вътрешното управление на риска и на капиталовата 
и ликвидната адекватност; 

o Различни правила между държавите членки в рамките 
на вътрешния пазар и слаба координация на равнището 
на ЕС за големите финансовите институции, извършващи 
трансгранична дейност на отделните пазари; и 

o Липса на механизми за преструктуриране и подходящи 
механизми за ликвидация на финансови институции, 
както и липса на рамка на ЕС за справяне 
с несъстоятелност на трансгранични финансови 
институции. 
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Икономическо 
управление 

o Ниските лихвени проценти преди кризата са допринесли 
за образуването на балони на пазара на недвижими 
имоти; 

o Макроикономическите дисбаланси преди кризата до 
голяма степен са останали непреодолени, като не е 
въведена макропруденциална рамка на ЕС за системните 
рискове; и 

o Високите равнища на дълга, натрупан преди или 
вследствие на кризата сред финансовите институции 
и икономиката като цяло, с небалансиран растеж 
в определени държави членки от еврозоната. Това е 
създало натиск върху спредовете на доходност на 
държавните ценни книжа, финансова нестабилност и е 
затруднило получаването на финансиране от 
капиталовите пазари, които са имали нужда от помощ 
в хода на кризата. 

Източник: Европейска сметна палата (ЕСП). 

Основни причини за кризата с държавните дългове 
в еврозоната 

11 Преди кризата в определени държави членки мониторингът и контролът на 
публичните финанси бяха слаби, а фискалните буфери — ниски. Координацията 
на икономическите политики на равнището на ЕС също беше слаба, например 
като се позволяваха разлики в икономическите параметри, загуба на 
конкурентоспособност, налице беше липса на гъвкавост на пазарите на труда 
и продуктовите пазари. Освен това липсата на строг наднационален банков 
надзор и рамка за преструктуриране доведоха също до фрагментация 
и породиха риска от възникване на омагьосан кръг между банките и държавата. 

12 Финансовата криза доведе до големи загуби в банковия сектор. 
Последвалото спасяване на банки причини стрес на пазарите на държавен дълг, 
който беше подсилен от недоверие на инвеститорите в устойчивостта на 
архитектурата на еврозоната и устойчивостта на равнищата на публичния дълг, 
което доведе до странични ефекти в икономиката. Въпреки че държавната помощ 
за банките, загубите на данъчни приходи и другите автоматични стабилизатори, 
заедно с други мерки за фискално стимулиране, спомогнаха за стабилизиране на 
икономиката в ранния етап на кризата, те също така доведоха до значително 
натрупване на бездруго високото равнище на публичен дълг. 
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13 Започналото през 2009 г. увеличаване на публичния дълг породи натиск 
върху спредовете на доходност на държавните ценни книжа и кредитните 
рейтинги на определени държави членки и дори предизвика опасения сред 
инвеститорите за разпадане на еврозоната. Държавите членки навлязоха 
в кризата с различни фискални и макроикономически условия, а износът на 
капитали от определени държави увеличи макроикономическите дисбаланси от 
преди кризата. 

14 Програмите на ЕС за финансова помощ през 2010 г. в Гърция и Ирландия, 
подкрепени от извънредните парични интервенции на ЕЦБ, имаха за цел да 
преодолеят свързаните с кризата фискални проблеми, да осигурят нормално 
провеждане на паричната политика, както и да предотвратят разпространението 
на кризата. Впоследствие от финансова помощ имаха необходимост и Португалия 
(2011 г.), Испания (2012 г.) и Кипър (2013 г.). 

15 Понятието „омагьосан кръг“ се използва за ситуации, в които рисковете, 
породени от уязвимости в банките и задлъжнялост на правителството, се 
подсилват взаимно. В някои държави членки необходимото спасяване на банки 
доведе до високи равнища на държавния дълг. На свой ред качеството на 
активите на банките, които държаха голямо количество „вътрешен“ държавен 
дълг, беше намалено, а банковата система беше отслабена. В други държави 
членки високото равнище на дълга постави банките в затруднено положение. 
Много държави от еврозоната също отчетоха отрицателни темпове на растеж на 
БВП през 2012 г. и 2013 г. (съответно девет и осем държави). 

16 От 2012 г. институционалните и регулаторните ответни действия 
в еврозоната спомогнаха за стабилизиране на ситуацията в банковия сектор 
(стартирането на банковия съюз, новите инструменти за намеса на Европейската 
централна банка (ЕЦБ), Европейският механизъм за стабилност и т.н.). Рецесията 
обаче засегна банковия сектор чрез високите равнища на необслужвани кредити 
(НОК), които намаляха през периода на възстановяване (2014—2019 г.), но все 
още са обект на строг надзор в определени държави от еврозоната. 

17 В своя преглед на кризата от 2014 г. Комисията докладва, че финансовата 
интеграция може да породи и риск за финансовата стабилност, особено в зона 
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с единна валута, ако не бъде подкрепена от надеждна институционална рамка на 
равнище ЕС и от координиране на икономическата политика3. 

  

                                                      
3 Европейска комисия, Работен документ на службите на Комисията: „Икономически 

преглед на плана за финансово регулиране, глави 1—4“, SWD(2014) 158 final, стр. 36. 
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Реакция на ЕС на финансовата криза 

Общ преглед 

18 След 2009 г. бяха предприети редица мерки за подобряване на 
устойчивостта на финансовата система в ЕС и в еврозоната. Те могат да бъдат 
групирани както следва (вж. фигура 1): 

o Институционален отговор: 

— Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), която включва 
Европейския съвет за системен риск (ЕССР), трите европейски надзорни 
органа (ЕНО) и Съвместния комитет на ЕНО, заедно с националните 
компетентни и надзорни органи; и 

— Банков съюз (БС) за еврозоната, както и за други държави членки, които 
решат да участват. В момента БС се състои от Единния надзорен 
механизъм (ЕНМ) в рамките на ЕЦБ, Единния механизъм за 
преструктуриране (ЕМП) с неговия Единен съвет за преструктуриране 
(СП) и Единния фонд за преструктуриране (ЕФП). Има и предложения за 
създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД). 

o Регулаторни ответни действия и мерки на политиката: 

— подобрени микропруденциални и макропруденциални правила за 
банките и техните надзорни органи; 

— нова рамка за управление на кризи за банките, които са проблемни 
или има вероятност да станат проблемни, която понастоящем включва 
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките4 
и Регламента за Единния механизъм за преструктуриране5; 

                                                      
4 Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране 

на кредитни институции и инвестиционни посредници, 15 май 2014 г. 

5 Регламент (ЕС) № 806/2014 за установяването на еднообразни правила и еднообразна 
процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни 
посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за 
преструктуриране, 15 юли 2014 г. 
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— засилена регулаторна рамка за небанковия сектор, т.е. секторите на 
застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, небанковите 
финансови посредници и на пазарната инфраструктура; 

— Съюз на капиталовите пазари (СКП), който включва план за действие на 
Комисията6, за да се засили акцентът върху необходимата работа за 
развитие на единния пазар на капитали и инвестиционни услуги. 

Фигура 1 — Реакция на ЕС на финансовата криза 

 
Източник: ЕСП. 

                                                      
6 Европейска комисия, „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите 

пазари“, COM(2015) 468 final, 30 септември 2015 г. 

Действия на ЕС в отговор на финансовата криза
въз основа на две паралелни и свързани направления от мерки

Институционален отговор
Създаване на органи, инструменти, механизми и 

рамки на равнището на ЕС

Регулаторни ответни действия и мерки на 
политиката

Правила за регулиране и надзор на операторите и 
финансовите инструменти

Състои се от:
• ЕССР
• ЕНО (ЕБО, ЕОЗППО и 

ЕОЦКП.)
• Съвместен комитет на ЕНО
• НКО

Европейска 
система за 
финансов 

надзор 
(ЕСФН)

Състои се от: 
• ЕНМ (ЕЦБ и НКО)
• ЕМП (НОП, СП и ЕФП)
• Предложение за ЕСЗД

Банков съюз 
(БС)

В това число: 

• Нови правила за 
банките и 
техните 
надзорни органи

• Нова рамка за 
управление на 
кризи 

Банков 
сектор

Нови 
пруденциални 
рамки

Застраховане 
и пенсионно 
осигуряване

Включва план 
за действие

Съюз на 
капиталовите 

пазари 
(СКП)



 17 

 

Институционален отговор на финансовата криза 

Основно развитие 
Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) 

19 През 2010 г. въз основа на заключенията от доклада на Групата на високо 
равнище по въпросите на финансовия надзор (т.нар. доклад „Дьо Ларозиер“)7 ЕС 
създаде ЕСФН като нова надзорна рамка в отговор на кризата. 

20 ЕСФН е многостепенна структура от микро- и макропруденциални органи за 
извършване на последователен и съгласуван финансов надзор в ЕС. Тя включва 
ЕССР, европейските надзорни органи (ЕНО), националните и надзорните 
компетентни органи и Съвместния комитет на ЕНО, който отговаря за 
управлението на координацията на трите надзорни органа (вж. фигура 2). 

Фигура 2 — Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) 

 
Източник: ЕСП. 

                                                      
7 Доклад на Групата на високо равнище по въпросите на финансовия надзор в ЕС, 

февруари 2009 г. 

+ +
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EЦБ
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Консултативния 

технически комитет 
(КТК).

+ +

Генерален съвет
Европейски съвет за системен риск (ЕССР)
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21 „Системен риск“ означава риск от дестабилизиране на финансовата система, 
който може да породи сериозни отрицателни последици за реалната икономика 
на ЕС или за икономиката на една или повече от неговите държави членки и за 
функционирането на вътрешния пазар. Финансовите посредници, пазарите 
и инфраструктурата може да бъдат от системно значение в зависимост от мащаба 
си, тяхната връзка с други части на финансовата система и степента на 
въздействие върху системата, ако изпаднат в несъстоятелност. ЕССР, който беше 
създаден през 2010 г.8, има надзорна функция за установяване на системни 
рискове в ЕС и за препоръчване на мерки за предотвратяване или намаляване на 
тези рискове. Той изпълнява тази роля, като: 

o идентифицира и подрежда по приоритет системните рискове; 

o издава предупреждения и препоръки и следи как държавите членки, 
националните органи, Комисията и органите на ЕС за финансов надзор 
предприемат последващи действия в отговор на неговите препоръки 
посредством механизъм „действие или обяснение“; 

o дава становища относно целесъобразността на някои мерки на 
макропруденциалната политика преди приемането им от държавите членки 
на ЕС, или от ЕЦБ9; 

o въвежда и координира провеждането на стрес тестове в рамките на ЕС 
в сътрудничество с ЕНО. 

22 Трите европейски надзорни органа (Европейския банков орган (ЕБО), 
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 
(ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), основани през 
2011 г.10, имат сходна структура по отношение на управлението, целите 
и функциите в своите области на действие (вж. приложение I). Основната им роля 
е да следят, че правилата се прилагат последователно от националните 
компетентни органи (НКО) в целия ЕС, и да работят с Комисията по 

                                                      
8 Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на 

Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен 
риск, 24 ноември 2010 г. 

9 С член 133 от Директива за капиталовите изисквания (ДКИ IV) и член 458 от 
Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) се предоставя мандат на ЕССР да 
приема тези становища. 

10 Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаването на ЕБО; Регламент (ЕС) № 1095/2010 за 
създаването на ЕОЦКП и Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаването на ЕОЗППО. 
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разработването на подробно вторично законодателство за прилагане на 
регламентите и директивите за финансовите услуги: 

o ЕБО е регулаторният орган за банките. Неговата цел е ефективното 
и последователно пруденциално регулиране и надзор и осигуряване на 
целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор. 
Основните му задачи са да допринася за създаването и разработването на 
единен европейски наръчник за банките, и да насърчава сближаването на 
надзорните практики, като наблюдава рисковете за банковия сектор на ЕС 
(в т.ч. стрес тестове за банките). От 2020 г. ЕБО също така има роля 
и в координирането на надзора на борбата с изпирането на пари; 

o ЕОЗППО е регулаторният орган за доставчиците на застраховане 
и професионално пенсионно осигуряване. Неговите функции включват 
надзор на трансграничните застрахователни групи, по-добра защита на 
потребителите чрез извършване на надеждно, ефективно и последователно 
регулиране и надзор и възстановяване на доверието във финансовата 
система. 

o ЕОЦКП е регулаторният орган за финансовите пазари. Той гарантира 
стабилността на финансовата система на ЕС чрез подобряване на защитата на 
инвеститорите и насърчаване на стабилни и нормално функциониращи 
финансови пазари. Неговите задачи включват разработване на политики, 
пряк надзор на агенциите за кредитен рейтинг (АКР), водене на регистрите на 
трансакции и регистрите на секюритизация, решения за признаване 
и мониторинг на съответствието при централните контрагенти от трети 
държави (ЦКТД), анализ на риска, установяване на нарушения на правото на 
ЕС и работа за засилване на сближаването на надзорните практики. 

23 Трите ЕНО си сътрудничат със Съвместния комитет на ЕНО — форум за 
обмен на информация с ЕССР, като координират своите надзорни дейности 
и междусекторното сътрудничество в областите на микропруденциалния надзор, 
междусекторната динамика, рисковете и слабите места на финансовата 
стабилност, инвестиционните продукти на дребно, надзора на финансовите 
конгломерати, счетоводството и одита. 

Банков съюз (БС) 

24 Банковият съюз има за цел да следи за стабилността на банките и за 
способността им да устояват на бъдещи финансови кризи, да предотвратява 
ситуации, в които с парите на данъкоплатците се спасяват фалиращи банки, да 
спомага за намаляването на сегментацията на пазара чрез хармонизиране на 
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правилата за финансовия сектор и да спомага за подобряване на финансовата 
стабилност на еврозоната и ЕС като цяло.  

25 Банковият съюз следва да включва три стълба (вж. фигура 3): 

o Единен надзорен механизъм (ЕНМ), създаден през 2013 г.11, който 
понастоящем включва ЕЦБ заедно с 19 НКО, които отговарят пряко за 
надзора на по-малко значимите банки: 

— ЕНМ отговаря за прекия микропруденциален надзор на най-значимите 
банки чрез ЕЦБ и за непрекия надзор на всички останали банки 
в еврозоната (другите държави членки също могат да установят тясно 
сътрудничество); 

o Единен механизъм за преструктуриране (ЕМП), създаден през 2015 г.12, 
който обхваща СП и националните органи за преструктуриране (НОП): 

— ЕМП понастоящем включва 20 НОП от 19 държави членки, които 
отговарят пряко за всички банки извън прекия контрол на СП; 

— Единен съвет за преструктуриране (СП) е централният орган за 
преструктуриране в рамките на БС и отговаря за осигуряването на 
организирано преструктуриране при минимални разходи на банките, 
които са проблемни или има вероятност да станат проблемни. Той 
отговаря за планиране на преструктурирането, определяне на 
изискванията за МИПЗ, оценяване на възможността банките да бъдат 
преструктурирани и отстраняване на главните пречки за това, когато е 
необходимо, изготвяне на възможни схеми за преструктуриране на 
банки под прекия надзор на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) или 
такива с трансгранична дейност, както и за управлението на ЕФП. При 
определени условия ЕМП може да използва ЕФП за финансиране на 
преструктурирането на банки, които са проблемни или има вероятност 
да станат проблемни; 

— ЕФП се финансира чрез вноски от банковия сектор. 

                                                      
11 Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета за възлагане на Европейската централна банка 

на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над 
кредитните институции, 15 октомври 2013 г. 

12 Регламент (ЕС) № 806/2014 (РЕМП). 
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o Предложението за ЕСЗД13, представено от Комисията с цел да се допълни 
банковият съюз с хармонизирана рамка за схемите за гарантиране на 
депозити14. То все още се обсъжда. 

Фигура 3 — Трите стълба на предложения банков съюз (БС) 

 
Източник: Европейска комисия. 

Напредък и основни предизвикателства 
Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) 

26 ЕССР публикува своите препоръки и следи как държавите членки и другите 
национални органи и органи на ЕС за надзор предприемат последващи действия 
в отговор на тези препоръки посредством механизъм „действие или обяснение“. 
От 2011 г. насам издава препоръки към държавите членки и съответните органи. 
През 2016 г. и 2019 г. отправи предупреждения и препоръки по отношение на 
средносрочните уязвимости в сектора на жилищните недвижими имоти. През 
2019 г. ЕССР изрази становище, че някои национални органи не са предприели 
достатъчни действия по отношение на уязвимостите в сектора на жилищните 

                                                      
13 Предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел 

създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите, 24 ноември 2015 г. 

14 В Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. 
относно схемите за гарантиране на депозити са хармонизирани националните схеми, 
но това не е достатъчно за изграждане на еднакво доверие в рамките на единния 
пазар. 

ЕНМ

Единен надзорен 

механизъм 

ЕМП

Единен механизъм за 

преструктуриране

ЕСЗД

Европейска схема за 

застраховане на депозитите 

Банков съюз (БС)
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недвижими имоти и издаде препоръки със специфични насоки за надзорни 
мерки за намеса15. 

27 За да насърчи последователното прилагане на макропруденциалните 
инструменти в ЕС, ЕССР изготви набор от документи за макропруденциалната 
политика.16 До момента по‐голямата част от инструментите се прилагат за 
банковия сектор. Макропруденциалната рамка за другите сектори е по‐слабо 

развита и продължава да се обсъжда на равнището на ЕС. 

28 Комисията е опитала да подобри мандата, управлението и финансирането 
на ЕНО, като е предложила промени в регламентите за тяхното създаване17. 
В приетите регламенти обаче почти не е разгледана изтъкнатата в одитите на ЕСП 
неефективност при справянето с противоречащите си национални интереси 

и интереси на ЕС: 

o Например в своя Специален доклад относно стрес тестовете на ЕБО18 ЕСП 
установи, че управленската структура на ЕБО се основава на значително 
участие на национални органи, тъй като неговият Съвет на надзорниците се 
състои от представители на националните надзорни органи, чието 
назначаване не подлежи на одобрение от органите на ЕС. Това може да 
породи напрежение, тъй като членовете на Съвета може да защитават чисто 
национални интереси, а не по‐широките европейски интереси; 

                                                       
15  Съобщение за пресата от ЕССР, 23 септември 2019 г.: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/ 
esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html. 

16  Вж. стратегическия документ на ЕССР, неговия водещ доклад относно 
макропруденциалните политики за банковия сектор, наръчника му за 
макропруденциалните органи и други насоки за политиките и решения: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17  Вж.: Съобщение на Комисията „Засилване на интегрирания надзор с цел укрепване на 
съюза на капиталовите пазари и финансовата интеграция в променяща се среда“; 
20 септември 2017 г.: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/BG/TXT/?qid=1597231853855&uri=CELEX:52017DC0542. 

18  ЕСП, Специален доклад № 10/2019: „Стрес тестове на банките в ЕС — осигуряват най‐
големия обем досега информация за банките, но са необходими по‐добра 
координация и повече внимание към рисковете“, точка 8. 
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o По същата причина в своя Специален доклад относно ЕОЗППО19 ЕСП 
констатира, че одобрението от Съвета на надзорниците на стратегията на 
ЕОЗППО за надзор може да изложи на риск нейната независимост и да ѝ 
попречи да постигне целите си, тъй като инструментите ѝ (например 
партньорските проверки) имат за цел да предоставят конструктивна, но 
критична обратна информация за работата на НКО. 

29 За да се съблюдава спазването на насоките и регулаторните изисквания на 
ЕНО, те могат да предприемат действия съгласно процедурите за „изпълнение 
или обяснение“ и за „нарушение на правото на Съюза“. ЕСП обаче установи, че 
действията, които ЕНО могат да предприемат, по същество се ограничават до 
наблюдение и докладване на случаи на неспазване, но не и до тяхното 
санкциониране. Освен това, въпреки че процедурите за „изпълнение или 
обяснение“ и за „нарушение на правото на Съюза“ са се оказали ефективни, те не 
гарантират пълна прозрачност спрямо външните заинтересовани страни 
и потребителите (както е видно от оскъдната актуална информация относно 
процедурите и дългите периоди без комуникация). Вж. например констатациите 
на ЕСП в това отношение от одита на ЕОЗППО през 2018 г.20 

30 В одитите на ЕСП също така бяха установени ограничения на ресурсите, 
които не са позволили на ЕНО да изпълняват изцяло възложените им 
отговорности и надзорни функции. Например в специалния доклад на ЕСП 
относно стрес тестовете21 одиторите констатират, че поради липса на ресурси ЕБО 
е разчитал на компетентните органи за проверката на начина, по който банките 
прилагат методологията за стрес тестовете. В одита на ЕСП относно АКР22 беше 
установено, че с ресурсите на ЕОЦКП е трудно да се отговори на всички строги 
регулаторни изисквания. 

31 За разлика от банковия сектор с неговия ЕНМ, в застрахователния сектор на 
ЕС няма централен надзорен орган. ЕОЗППО няма преки надзорни функции по 

                                                      
19 ЕСП, Специален доклад № 29/2018: „ЕОЗППО има важен принос за надзора 

и стабилността в застрахователния сектор, но продължават да съществуват сериозни 
предизвикателства“, точка 79. 

20 ЕСП, Специален доклад № 29/2018, точки 81—83. 

21 ЕСП, Специален доклад № 10/2019, точки 68, 80 и 83. 

22 ЕСП, Специален доклад № 22/2015: „Надзорът на ЕС върху агенциите за кредитен 
рейтинг — добре установен, но все още не напълно ефективен“, точка 55. 
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отношение на операторите23, които са обект на надзор от страна на НКО. ЕСП 
констатира, че качеството на надзора и сътрудничеството между надзорните 
органи варира в значителна степен. В своя специален доклад относно ЕОЗППО 
Сметната палата подчерта, че въпреки че ЕОЗППО е положил значителни усилия 
за изграждане на последователен и всеобхватен надзор с висока степен на 
намеса във всички държави членки, регулаторният арбитраж продължава да 
съществува, а сближаването на надзорните практики остава предизвикателство — 
това важи особено за области като вътрешните модели. Някои от надзорните 
органи са опитали да защитят местните застрахователи чрез по-ниски капиталови 
изисквания, докато други са изисквали по-голям надзор и са имали по-високи 
капиталови изисквания. ЕСП също така отбеляза, че НКО не са предоставили на 
ЕОЗППО необходимите данни относно вътрешните модели, за да упражнява 
адекватен надзор24. 

32 Като цяло ЕНО имат слаби правомощия за правоприлагане. Това се дължи 
отчасти на структурата и състава на съветите и отчасти на ограничените правни 
инструменти, с които разполагат. Комисията е направила подробна оценка на 
необходимите ресурси за осъществяване на засилена надзорна дейност за 
всичките три ЕНО (в еквивалент на пълно работно време: ЕБО 22, ЕОЗППО 36 
и ЕОЦКП 75 за периода 2020—2027 г.)25. Тези допълнителни ресурси подлежат на 
годишно одобрение на бюджета през следващите години. 

Банков съюз (БС) 

33 В своя специален доклад относно ЕНМ ЕСП подчерта, че механизмът е 
създаден успешно в кратки срокове26. Одиторите обаче констатираха, че по 
отношение на съвместните надзорни екипи и екипите за извършване на 
проверка на място продължава да има силна зависимост от националните 
компетентни органи. По-конкретно при екипите за проверка на място ЕЦБ 
разполага само с частичен контрол върху осигуряването на служители за тях. ЕСП 

                                                      
23 Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на ЕОЗППО. 

24 ЕСП, Специален доклад № 29/2018, точки 26—27, 41—42, 50, 96—97 и каре 3. 

25 Приложение 7 от Решение на Комисията относно вътрешните правила за 
изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Европейска комисия“) 
на вниманието на службите на Комисията, законодателна финансова обосновка 
„Агенции“, 21 април 2019 г. 

26 ЕСП, Специален доклад № 29/2016, точка 184. 
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също така установи данни за недостатъчен брой на персонала27. ЕЦБ изтъква, че 
междувременно е предприела последващи действия във връзка с констатациите 
от доклада, като е приела редица мерки. В годишния доклад на СП за 2019 г. се 
докладва увеличаване на човешките ресурси през изминалите години, като в края 
на 2019 г. са назначени 87,5 % от планираните 400 служители28. В текущия одит на 
ЕСП относно ЕМП тези тенденции са оценени по-подробно. 

34 През юни 2020 г.29 финансирането за ЕФП се е увеличило до близо 42 млрд. 
евро. Планира се то да достигне целевото равнище от най-малко 1 % от размера 
на гарантираните депозити (около 70 млрд. евро през 2019 г.) на всички кредитни 
институции в Банковия съюз до края на 2023 г. 

35 През 2019 г. е взето решение на политическо равнище ЕМС да осигури 
револвираща кредитна линия за Единния фонд за преструктуриране като 
финансов предпазен механизъм, тъй като целевото му равнище може да не 
бъде достатъчно за покриване на нуждите от преструктуриране в по-важните 
институции. Това споразумение е включено в реформата на Договора за ЕМС, 
чието подписване и ратифициране предстоят. Кредитната линия следва да бъде 
еквивалента на размера на средствата в Единния фонд за преструктуриране. Това 
споразумение ще влезе в сила едва през 2024 г. или преди това, ако се приеме 
предложението за по-ранно изпълнение. Въпреки че един изцяло обезпечен 
с финансиране Единен фонд за преструктуриране с предпазен механизъм би 
могъл да предостави достатъчно ресурси за преструктурирането дори на голяма 
международна банка или на множество банки, продължава да има неяснота 
дали той ще може да предостави достатъчно ликвидност при 
преструктуриране30. Този въпрос е включен в оценката на ЕСП, изготвена 
в текущия одит на Единния механизъм за преструктуриране. 

                                                      
27 ЕСП, Специален доклад № 29/2016, точки 190—191. 

28 Годишен доклад на Единния съвет за преструктуриране за 2019 г., стр. 39. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 и Информационна бележка на СП относно 
предварителните вноски за 2020 г. 

30 Европейски парламент, „Banking Union: Towards new arrangements for the provision of 
liquidity in resolution?”, юли 2019 г. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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36 Въпреки че обсъжданията относно ЕСЗД текат на политическо равнище31, 
към средата на 2020 г. тя не беше създадена. 

Ответни мерки на политиката за повишаване на 
устойчивостта на финансовия сектор 

Основно развитие 
Разширен набор от микропруденциални и макропруденциални правила за 
банките и техните надзорни органи 

37 След финансовата криза ЕС преразгледа микропруденциалната рамка за 
банките в ЕС, в съответствие с реформите на световно равнище, определени 
в Базел ІІІ32. Основните елементи на тази рамка са: 

o Изискване за по-добра капиталова адекватност за банките — след кризата 
от банките се изисква да коригират своите съотношения на капиталова 
адекватност, като осигурят достатъчно капитал по отношение на своите 
оценени рискове. Освен това те трябва да изчисляват, докладват 
и оповестяват своя коефициент на лоста (ливъридж) и до края на юни 2021 г. 
той ще действа като минимално капиталово изискване по отношение на 
активите на банката, независимо от нейния рисков профил; 

o Подобряване на качеството на управление на риска в банките — от банките 
се изисква да идентифицират и оценяват своите рискове по-точно, като 
използват или стандартизиран подход, или собствените си вътрешни 
модели33. Резултатите определят равнището на капитала, което трябва да 
поддържат банките; 

o Изискване за по-добро управление на ликвидността — коефициентът на 
краткосрочното ликвидно покритие (ККЛП) е въведен като ново изискване, 

                                                      
31 „Доклад на председателството за постигнатия напредък в работата на работна група 

аd hoc по укрепването на банковия съюз“, Доклад 9819/18, 12 юни 2018 г.; и писмо от 
Марио Сентену, председател на Еврогрупата, до Шарл Мишел, председател на 
срещата на върха на държавите от еврозоната, 5 декември 2019 г. 

32 Базел III: международна регулаторна рамка за банките — 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

33 Член 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници, 26 юни 2013 г. 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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с което да се подобри краткосрочната устойчивост на банките на ликвидни 
рискове. През 2021 г. коефициентът на стабилност на нетното финансиране 
ще бъде задължително изискване за намаляване на финансовия риск 
в дългосрочен план, като от банките се изисква да финансират своите 
дейности с достатъчно стабилни източници на финансиране; и 

o Подобряване на качеството на активите и намаляване на НОК — в резултат 
от намиращите се в неизпълнение клиенти по време на финансовата криза 
и след нея банките в ЕС трябваше да се справят с високите равнища на НОК. 
От банките се изисква да разполагат с достатъчно обезценки по кредитните 
портфейли, за да покрият всички загуби, които биха могли да възникнат. За 
справяне със съществуващите равнища на НОК и за предотвратяване на 
натрупването на НОК в бъдеще, през юли 2017 г. беше приет „План за 
действие за справяне с необслужваните кредити в Европа“34 на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (Ecofin), а през март 2018 г. Комисията 
добави пакет от мерки към пруденциалната рамка35. 

Създаване на нова рамка за управление на кризи за банките, които са 
проблемни или има вероятност да станат проблемни 

38 Въвеждането на рамка за управление на кризи за банките, които са 
проблемни или има вероятност да станат проблемни, представлява важна стъпка 
към подобряване на устойчивостта на банковия сектор. Въпреки че банковата 
несъстоятелност е нормална част от всеки функциониращ пазар, тя може да има 
значително отрицателно въздействие върху икономиката, ако липсва адекватна 
рамка за управление на процеса по организиран начин. За да преодолее тези 
рискове, ЕС създаде всеобхватна рамка за управление на кризи за банките, която 
включва Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките 
и Регламента за Единния механизъм за преструктуриране.  

39 Рамката за управление на кризи за банките включва четири ключови етапа 
(вж. фигура 4). На етапа на подготовка надзорните органи наблюдават банките, 
за да установят своевременно евентуална криза. Същевременно органите за 
преструктуриране правят необходимото всички банки да могат да бъдат 
преструктурирани, а плановете за преструктуриране да са актуални. Ако дадена 
банка изпадне в затруднение, надзорните органи могат да използват мерки за 

                                                      
34 Съобщение за пресата от Съвета, „Банков сектор: Съветът набелязва план за действие 

за необслужваните кредити“, 11 юли 2017 г. 

35 Европейска комисия, Package of documents on measures to address the risks related to 
NPLs, 14 март 2018 г. 

https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
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ранна намеса. Ако въпреки това ситуацията се влоши, надзорните органи или 
органите за преструктуриране трябва да обявят, че банката е проблемна или има 
вероятност да стане проблемна (FOLTF). След това органите за преструктуриране 
следва да изготвят оценка на нуждата от преструктуриране и дали то е 
необходимо, пропорционално и в интерес на обществото, и да изготвят схема за 
преструктурирането (вж. приложение II). Ако преструктурирането не е 
в обществен интерес, банката се ликвидира съгласно националните производства 
по несъстоятелност. 

Фигура 4 — Четири етапа на управлението на кризи за банките в ЕС 

 
Източник: ЕСП, адаптирано от ЕЦБ. 

40 Новата рамка за преструктурирането включва механизъм за обезценяване 
и преобразуване на капиталовите инструменти36, както и инструмент за 
споделяне на загубите37, с който се цели да се измести тежестта на загубите от 
данъкоплатците и кредиторите (които биха се възползвали от евентуалните 
печалби). В нея се включват и три инструмента за преструктуриране — 
„продажба на стопанска дейност“, „мостова институция“ и „разделяне на 
активите“. За да се защити правото на частна собственост, принципът за 
„справедливо третиране на кредиторите“ постановява, че нито един акционер 
и/или кредитор няма да бъде третиран по-неблагоприятно при 

                                                      
36 Член 21 от Регламент (ЕС) № 806/2014. 

37 Член 27 от Регламент (ЕС) № 806/2014. 
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преструктурирането, отколкото при ликвидация съгласно националното право 
в областта на несъстоятелността. 

41 Основна мярка за гарантиране на възможността за преструктуриране е 
изискването към банките да притежават достатъчен размер на капацитета за 
поемане на загуби под формата на минимално изискване за собствен капитал 
и приемливи задължения (МИПЗ), тъй като това прави възможно евентуалното 
използване на инструмента за споделяне на загуби38. МИПЗ включва 
капиталовото изискване и размера на задълженията, които споделят загуби, 
които биха могли да се използват за рекапитализация на банката39. Друга 
ключова мярка е набелязването и отстраняването на съществените пречки за 
преструктурирането40. 

42 С изключение на инструмента за споделяне на загубите, ЕФП, 
задължителните схеми за гарантиране на депозитите и предложението за ЕСЗД 
допълват добре рамката за преструктуриране, така че процесът за банкова 
несъстоятелност да може да премине по организиран начин, без използването на 
обществени средства за спасяване на банката, което би могло да задвижи т.нар. 
„омагьосан кръг“. Те се финансират предварително от отрасъла. 

43 Всички горепосочени мерки за преструктуриране имат за цел да се прекъсне 
омагьосаният кръг и да не се позволи банките да станат „прекалено големи, за да 
бъдат оставени да фалират“. В Директивата за възстановяване 
и преструктуриране на банките също така се предвижда публичните средства да 
се използват само „в крайно извънредна ситуация на системна криза“, „като 
крайна мярка“ при строги условия и изисквания41. 

44 Както ликвидацията, така и преструктурирането трябва да отговарят на 
правилата за държавна помощ, в случаите, когато се използват публични 
средства, включително ЕФП. Правилата за държавна помощ предотвратяват 
всяко използване на публични средства, което би могло да наруши 

                                                      
38 Член 45 Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване 

и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, 15 май 
2014 г. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Член 10, параграф 7 от Регламента за ЕМП. 

41 Член 37, параграф 10 и член 56, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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конкуренцията на вътрешния пазар42. По време на финансовата криза и след нея 
Комисията публикува различни тълкувателни съобщения относно прилагането на 
правилата за държавната помощ43. Тя все още прилага съобщението относно 
банковия сектор от 2013 г. 

Засилена регулаторна рамка на ЕС за секторите на застраховането 
и пенсионното осигуряване 

45 В отговор на променящата се рискова среда и международните регулаторни 
мерки44, усложняването на инвестиционните техники и междусекторната 
динамика, ЕС прие нови микропруденциални правила за застрахователните 
предприятия в рамките на директива „Платежоспособност ІІ“45, което доведе 
до: 

o създаването на по-всеобхватна рамка за надзор на управлението на риска от 
страна на застрахователите с цел допълнително хармонизиране на 
националните стандарти за пруденциален надзор; 

o въвеждането на чувствителни към риска капиталови изисквания, подобни на 
реформираните съотношения на банковия капитал, предназначени да 
гарантират, че отделните застрахователи разполагат с необходимия капитал 
спрямо специфичните си рискови профили46; 

o премахването на наложените от държавите членки ограничения за състава на 
инвестиционните портфейли на застрахователите. Вместо това 
застрахователите са свободни да инвестират съгласно принципа на 
„благоразумния инвеститор“, при положение че са изпълнени новите 
капиталови изисквания; 

                                                      
42 Членове 107 и 108 от ДФЕС. 

43 Съобщения на Комисията относно държавната помощ за банките и финансовите 
институции между 2008 г. и 2013 г.: IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; 
IP/09/1180; IP/10/1636; IP/11/1488; IP/13/672. 

44 Например „Общата структура на IAIS за оценка на платежоспособността на 
застрахователите“, Международна асоциация на органите за застрахователен надзор, 
2007 г., и „Основни принципи на застраховането 17 — капиталова адекватност“, 
2011 г. 

45 Директива 2009/138/EО относно започването и упражняването на застрахователна 
и презастрахователна дейност, 25 ноември 2009 г. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120
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o въвеждането на нови качествени изисквания за застрахователите въз основа 
на процес на надзорен преглед („стълб 2“) и правила за разкриване на 
информация за пазара и надзорна отчетност („стълб 3“). От 2016 г. нататък 
застрахователите трябваше сами да изчисляват размера на риска, 
произтичащ от техните инвестиционни портфейли и застрахователни 
дейности; да прилагат свои собствени системи за наблюдение на риска; да 
извършват съгласувана с пазара оценка на активите и пасивите; и да 
притежават достатъчно капитал, за да спазят новите съотношения на 
капитала; 

o по-голямо сътрудничество между националните органи за застрахователен 
надзор и ЕОЗППО. 

46 Новите пруденциални правила в сектора на професионалното пенсионно 
осигуряване бяха въведени с Директива ИППО II47, която има за цел 
модернизиране и допълнително хармонизиране на микропруденциалните 
правила на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) 
и защита на бенефициентите (като например по-добро разкриване на 
информация) в ЕС. С новите пруденциални изисквания се подновява акцентът 
върху управлението на предприятията и изискванията за управление на риска, 
разработени по модела на Директива „Платежоспособност ІІ“, например нови 
разпоредби относно оценяването на собствения риск, политиката за определяне 
на възнагражденията, ключовите функции, квалифицираното и надеждно 
управление и съхранението на активите. 

Нови правила за капиталовите пазари, пазарните инфраструктури и съюза на 
капиталовите пазари (СКП) 

47 Едно също толкова важно измерение на финансовата система е секторът на 
капиталовите пазари, който включва небанковите финансови посредници 
(например инвестиционни фондове/посредници, извънбанкови заемодатели 
и специални инвестиционни механизми). След кризата от 2008 г. ЕС приложи 
широк кръг ответни мерки, които включват: 

o Нови правила на ЕС за засилване на публичния надзор на финансовите 
продукти и посредници — те бяха насочени към пруденциалните 
изисквания за нерегулираните предприятия в сектора на управление на 
активи, операторите на пазарна инфраструктура и АКР. С тях бяха въведени 

                                                      
47 Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за 

професионално пенсионно осигуряване (ИППО), 14 декември 2016 г. 
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и нови задължения за търговия, клиринг и сетълмент за продуктите на 
пазарите на едро, които са имали проблеми с прозрачността по време на 
кризата, както и нови специфични надзорни мерки; 

o Правила за преодоляване на ликвидните рискове и рисковете от ливъридж 
по отношение на алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) — ЕС прие 
Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове (Директивата относно ЛУАИФ)48, за да наложи определени правила 
за пруденциално поведение за лицата, управляващи АИФ. Изискванията се 
отнасят за управлението на капитали, рискове и ликвидност, определянето 
на един депозитар и правила за прозрачност по отношение на инвеститорите 
и надзорниците. Ливъриджът подлежи на специално наблюдение; 

o Реформи на дериватите за подобряване на прозрачността и контрола върху 
пазарите на деривати — въведени са редица изисквания за прозрачност, за 
да се намали непрозрачността на пазарите на деривати и да се редуцира 
кредитният риск от контрагента, включително: 

— Регламентът относно пазарите на финансови инструменти (РПФИ)49, 
според който определени категории деривати следва да бъдат 
търгувани в ЕС или на равностойни места на търговия в трета държава, 
като се предоставя по-добра информация за цените, ликвидността 
и рисковете; 

— Директивата за пазарите на финансови инструменти (MIFID II)50, в която 
са определени хармонизираните изисквания на регулираните пазари на 
ЕС; 

— Регламентът за европейската пазарна инфраструктура (EMIR)51, с който 
се въвежда задължението клирингът на извънборсовите деривати да се 
извършва чрез централни контрагенти (ЦК); 

                                                      
48 Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, 

управляващи алтернативни инвестиционни фондове, 8 юни 2011 г. 

49 Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, 15 май 
2014 г. 

50 Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти, 15 май 2014 г. 

51 Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на транзакции, 4 юли 2012 г. 
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— нови правила на ЕС, приети с цел установяване и определяне на 
специални механизми за надзор на ЦК от трети държави52, които са от 
системно значение за ЕС или за една или повече от неговите държави 
членки; 

— транспониране на стандартите на Базелския комитет за по-високи 
капиталови изисквания за банките, които търгуват с деривати 
с нецентрализиран клиринг, в Регламента за капиталовите изисквания 
(РКИ II). 

o Реформи на пазара на обезпечени кредити с цел повишаване на 
прозрачността — Регламентът за СФЦК53 беше основната реформа на ЕС, 
насочена към повишаване на прозрачността при сделките за финансиране 
с ценни книжа, извършвани от всеки контрагент, установен в ЕС 
(с изключение на централните банки и агенциите, участващи в управлението 
на държавния дълг)54; 

o Надзор на агенциите за кредитен рейтинг (АКР) на равнището на ЕС — 
Регламентът относно АКР55 включва регулаторни мерки за регистрацията 
и надзора на такива агенции (от ЕОЦКП) и има за цел да се увеличи 
използването на по-малки агенции и да се засили конкуренцията; 

o Наблюдение от ЕССР на системните рискове за сектора на капиталовите 
пазари — един от ключовите приоритети на ЕССР в неговата стратегия е 
разработването на макропруденциална политика на ЕС за преодоляване на 
рисковете за финансовата стабилност извън банковия сектор56; и 

                                                      
52 Регламент (ЕС) 2019/2099 за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение 

на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на 
изискванията за признаване на ЦК от трети държави, 23 октомври 2019 г. 

53 Регламент (ЕС) 2015/2365 относно прозрачността при сделките за финансиране 
с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 648/2012, 25 ноември 2015 г. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ и 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

55 Регламент (ЕС) № 462/2013 за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно 
агенциите за кредитен рейтинг, 21 май 2013 г. 

56 „Макропруденциална политика извън банковия сектор: стратегически документ на 
ЕССР“, ЕССР, 2016 г. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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o Създаване на Съюз на капиталовите пазари (СКП) — планът за действие на 
Комисията, въведен през 2015 г. и актуализиран през 2017 г., с цел 
задълбочаване и по-нататъшно интегриране на капиталовите пазари на 
държавите — членки на ЕС. Той имаше за цел, наред с другото, да улесни 
дружествата — и по-специално малките и средните предприятия — при 
навлизането на пазара и набирането на капитал на публичните пазари; 
насърчаване на индивидуалните и на институционалните инвестиции; 
улесняване на трансграничните инвестиции. 

Напредък и основни предизвикателства 
Микропруденциална рамка за банките и техните надзорни органи 

48 По отношение на капиталовата адекватност се наблюдават следните 
промени (вж. фигура 5): 

o Общите коефициенти на капиталова адекватност в ЕС са се увеличили 
с около 6 процентни пункта. Това се дължи на увеличения на капитала 
(648 млрд. евро, или 33 % от 2008 г. насам) и на по-ниската експозиция на 
рискове (с 16 % от 2008 г. насам). По-ниските експозиции на рискове са 
резултат от намаляващите общи активи и от намаляването на средното 
рисково тегло на експозициите на банките; 

o Общите коефициенти на ливъридж са се повишили с около 2 процентни 
пункта и са значително над бъдещото минимално изискване за 3 %. Въпреки 
че обобщените данни показват големи подобрения, ситуацията може да се 
различава между отделните банки и зависи от адекватността на 
управлението на риска в банката и от качеството на държания капитал; 

o Новите правила в рамките на Регламента за капиталовите изисквания57, 
заедно със засиления контрол от надзорните органи, доведоха до по-добро 
качество на капитала, например чрез по-голям акционерен капитал. 

                                                      
57 Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните 

институции и инвестиционните посредници, 26 юни 2013 г. 
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Фигура 5 — Промени в коефициентите на капиталова адекватност 
и на ливъридж в рамките на ЕС (за 2008—2018 г.) 

 
Бележка: Коефициентът на ливъридж е изчислен като съотношение между капитала от първи ред 
спрямо общите активи. Той е показател за регулаторния коефициент на ливъридж, който се 
прилага в ЕС. 

Източник: Набор от данни CBD2 на ЕЦБ. 

49 Въпреки че в ЕС вече са приети редица изисквания на рамката Базел III, 
някои от договорените през декември 2017 г. реформи от Базелския комитет все 
още не са приложени в ЕС. По оценка на ЕБО ползите от елементите, които 
предстои да бъдат приложени, ще надхвърлят разходите, които ще бъдат 
умерени, преходни и ще намалеят с времето. Реформата има за цел да намали 
силата на бъдещи икономически трусове чрез намаляване както на вероятността, 
така и на интензитета на банковите кризи в бъдеще. Въпреки това банките в ЕС 
ще е необходимо да привлекат до 124,8 млрд. евро капитал (или 
неразпределена печалба), за да изпълнят изцяло изискванията на рамката 
Базел III58. 

50 Що се отнася до управлението на ликвидността, с въвеждането на ККЛП се 
подобри краткосрочната ликвидност на банките, а същевременно последвалото 
въвеждане на правила относно коефициента на стабилност на нетното 
финансиране допринесе за намаляване на зависимостта от краткосрочно пазарно 

                                                      
58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-

provides-assessment-its-effect-eu-economy. 
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финансиране в еврозоната. Освен това значителното увеличаване на вливанията 
на ликвидност от Евросистемата улесни натрупването на ликвидни буфери от 
банките с ниски разходи за финансиране. Тези вливания обаче създадоха 
и зависимост на някои банки от ликвидността на финансирането от централната 
банка. Тази зависимост може да породи риск за банките в случай, че настъпят 
промени в паричната политика59. 

51 Резултатите от стрес теста на ЕБО60 и ЕЦБ61 от 2018 г. за европейските банки 
също показват по-високи капиталови буфери, дори при неблагоприятни 
макроикономически условия, въпреки по-тежкия неблагоприятен сценарий, 
отколкото при стрес тестовете от 2016 г. В одитен доклад на ЕСП от 2019 г. обаче 
се посочва оценка, че тестовете от 2018 г. е трябвало да бъдат по-сериозни. 
Действително, важни системни рискове — и някои държави и променливи — са 
били подложени на ниско ниво на стрес или въобще не са били подложени на 
такъв62. 

52 По време на своите проверки на място и на прегледа на вътрешните модели 
на големите банки ЕЦБ е установила в някои области различни практики за 
моделиране и недостатъци при откриването на рискове и изчисляването на 
техния размер (например не са разгледани съответните рискови фактори или са 
налице слабости при изчисляването на реализираните загуби при неизпълнение). 
В хода на настоящия преглед ЕЦБ посочи, че е отправила искания до банките за 
проследяване и корективни действия за преодоляване на тези недостатъци63. 

53 По принцип в настоящата регулаторна рамка експозициите към държавни 
дългови инструменти де факто се категоризират като безрискови и не се изисква 
диверсификация, както и не се предвиждат максимални размери на 

                                                      
59 Вж. Доклад на МВФ по държави № 18/226 „Политики на еврозоната: Оценка на 

стабилността на финансовата система“, точка 76. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 „Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM)“ („Актуализация на целевия 
преглед на вътрешните модели (проект „TRIM“), ЕЦБ, 21 ноември 2019 г. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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експозициите (въпреки че държавният риск е обхванат от стрес тестовете)64. 
Въпреки че това третиране е в съответствие с международната рамка Базел, 
съществува широк консенсус, че експозициите към държавни дългови 
инструменти като цяло — и по-специално концентрациите на експозиции към 
вътрешни държавни дългови инструменти — водят до рискове за банките в БС 
и са основен източник на системен риск65. През 2017 г. средната експозиция към 
държавни дългови инструменти на големите световни банки е била 19,4 % от 
общите им активи и 28,1 % за по-малките и средно големите банки. Банките в ЕС 
държат експозиции към държавни дългови инструменти в размер на 4,15 трлн. 
евро (през юни 2019 г.), със силен акцент върху вътрешните експозиции. През 
2018 г. Комисията предложи регламент относно ценните книжа, обезпечени 
с държавни облигации, за да помогне на инвеститорите да диверсифицират 
своите експозиции към държавни дългови инструменти, но не беше постигнат 
напредък към прекратяването на тази част от омагьосания кръг66. 

Необслужвани кредити (НОК) и рентабилност на банките 

54 Общият размер на НОК в ЕС намалява от най-високото си ниво от 6,8 % от 
общо отпуснатите кредити и в края на 2015 г. се увеличава, като в края на 2019 г. 
достига 2,7 %67. Въпреки осъществения значителен напредък, в някои държави 
членки все още съществуват сравнително високи равнища на НОК 
(вж. фигура 6). Необходимо е също така да се предотврати натрупването на нови 
НОК68. Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9) се счита за 
                                                      
64 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures („Доклад относно 

регулаторното третиране на експозиции към държавни дългови инструменти“), ЕССР, 
март 2015 г., стр. 12. 

65 Report on the regulatory treatment of sovereign exposures („Доклад относно 
регулаторното третиране на експозиции към държавни дългови инструменти“), ЕССР, 
март 2015 г., стр. 17 и стр. 58; и каре 6 от Financial Stability Review („Доклад за 
стабилността на банковия сектор“), ЕЦБ, май 2019 г. 

66 Работна група на високо равнище, Considerations on the further strengthening of the 
Banking Union including a common deposit insurance scheme („Съображения за по-
нататъшното укрепване на банковия съюз чрез включване на обща схема за 
застраховане на депозитите“), юни 2019 г.; и Базелски комитет по банков надзор, 
Discussion paper on the regulatory treatment of sovereign exposures („Документ за 
обсъждане на регулаторното третиране на експозиции към държавни дългови 
инструменти“), декември 2017 г. 

67 Набор от данни CBD2 на ЕЦБ. 

68 Банков надзор на ЕЦБ, „Надзорни приоритети на ЕНМ 2020 г.“, 7 октомври 2019 г. 
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ключова стъпка за осигуряване на по-своевременно признаване на загубите от 
кредити; той се основава на очакваните загуби от кредити, а не на предишния 
подход за признаване на загуби при тяхното възникване. През 2018 г. по ЕНМ са 
извършени повече от 50 проверки на място на кредитния риск, при които са 
установени недостатъци при идентифицирането на НОК и свързаните с тях 
необходими обезценки69. 

Фигура 6 — Обем (в млрд. евро) и съотношение (процентно) на 
необслужваните кредити по държави членки към четвъртото 
тримесечие на 2019 г. 

 
Източник: ЕСП въз основа на предварителния анализ на ЕБО на въздействието на COVID-19 върху 
банките в ЕС, Тематична бележка EBA/REP/2020/17, фигура 12. 

55 Редица фактори, като например разходите за понижаване на НОК, 
прекомерната банкова дейност, силната конкуренция, разходите за 
цифровизация, продължителните периоди на предлагане на ниски лихви 
и регулаторните разходи, са допринесли за сравнително ниската рентабилност 
в банковия сектор70. В края на 2018 г. общата възвръщаемост на собствения 

                                                      
69 ЕЦБ, „Проверки на място 2018 г.: основни констатации“, 14 август 2019 г. 

70 Презентация на Андреа Енрия (ЕЦБ) на Годишната международна конференция на 
CIRSF, Лисабон, 4 юли 2019 г. 
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капитал на банките в ЕС и в еврозоната е средно 6 %, което е по-малко от 
стандартните капиталови разходи от 8—10 %71. Един продължителен период на 
ниска рентабилност може да се отрази отрицателно върху способността на 
банките да натрупват капиталови буфери от резервите или да набират капитал. 
Това може да ограничи капацитета на банките за предоставяне на кредитиране 
на реалната икономика, особено след криза. 

Новата рамка за управление на кризи за банките, които са проблемни или има 
вероятност да станат проблемни 

56 Изграждането на възможността за преструктуриране на всички банки в ЕС 
все още продължава — въпрос, който е обхванат и в одита на ЕСП относно ЕМП. 
Въпреки че банките полагат усилия да получат възможност за 
преструктуриране72: 

o плановете за преструктуриране все още не са на финален етап73; 
o Капацитетът на МИПЗ все още не е разгърнат изцяло74; 
o Годишната работна програма на СП предвижда откриването на евентуалните 

пречки за възможността за преструктуриране през 2020 г., но за 
преодоляването на всички значими предизвикателства ще са необходими 
още няколко години75; и 

o СП посочи действията, които банките се очаква да предприемат по 
отношение на откриването на евентуални пречки76. 

57 В одита на ЕСП на управлението на кризи в банките от страна на ЕЦБ бяха 
установени слабости в процедурите на ЕЦБ за идентифициране на кризи. 
Например, те не разполагат с ясни критерии и показатели и не са реагирали въз 
основа на доказателства за същественото влошаване на финансовото състояние 

                                                      
71 „Въпросник за оценка на риска — обобщение на резултатите“, ЕБО, 2018 г. 

72 Реч на Елке Кьоних, председател на СП, пред комисията по икономически и парични 
въпроси на Европейския парламент, 3 декември 2019 г. 

73 Точка 146 от Специален доклад № 23/2017, ЕСП: „Единен съвет за преструктуриране 
— започнала е работата по амбициозна задача във връзка с банковия съюз, но трябва 
да се положат още много усилия“. 

74 „Количествен доклад относно МИПЗ 2020 г.“, ЕБО, стр. 15. 

75 Фигура 5 от Специален доклад № 23/2017, ЕСП, и „Годишен доклад на СП за 2020 г.“, 
стр. 15. 

76 Единен съвет за преструктуриране, Expectations for banks, март 2020 г. 
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на дадена банка77. ЕЦБ изтъква, че междувременно е предприела последващи 
действия във връзка с констатациите от доклада, като е приела редица мерки. 
Адекватното сътрудничество между надзорните органи и органите за 
преструктуриране е важно, за да се осигури правилното функциониране на 
управлението на кризи78. Но въпреки че се очаква уведомяването за ранна 
намеса да даде възможност на СП да се подготви за преструктуриране, дадена 
банка не може да бъде обявена за „проблемна или с вероятност да стане 
проблемна“, дори ако не е имало ранна намеса, и това се е случило през 2017 г.79 
Освен това Комисията е установила припокриване на надзорните правомощия 
с правомощията за ранна намеса80. 

58 Съгласно насоките на ЕБО една банка е в категория „проблемна или 
с вероятност да стане проблемна“ (FOLTF), ако нарушава общите капиталови 
изисквания по процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО), както и което и да 
е от надзорните изисквания. На практика обаче това не е така. Като се има 
предвид, че в оценката за FOLTF следва да се отчитат всички обстоятелства във 
връзка със случая, ЕЦБ невинаги е следвала хармонизираните насоки на ЕБО 
(например тя не е разглеждала нарушенията на правилата за корпоративно 
управление, тъй като не ги е включила в своите вътрешни насоки за изпълнение 
на насоките на ЕБО)81. 

59 С теста за обществен интерес се определя дали преструктурирането е 
пропорционално и необходимо или банката следва да бъде ликвидирана. 
Понякога обаче извършваните от органите за преструктуриране тестове за 
обществен интерес в ЕС се прилагат по различен начин и може да доведат до 
различни заключения и последици. Например, докато през 2015 г. някои НОП 
считат, че преструктурирането е в обществен интерес дори за много малки 

                                                      
77 ЕСП, Специален доклад № 2/2018: „Оперативна ефективност на ЕЦБ при управление 

на кризи в банките“, точка 125. 

78 ЕСП, Специален доклад № 2/2018, точка 34. 

79 ЕСП, Специален доклад № 2/2018, точка 34. 

80 „Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно единния надзорен 
механизъм, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013“, COM(2017) 591 final, 
стр. 17. 

81 ЕСП, Специален доклад № 2/2018, точка 108. 
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банки82, през 2017 г. СП реши, че преструктурирането на Banca Popolare di Vicenza 
S.p.A. и Veneto Banca S.p.A. не е в обществен интерес, въпреки че са по-големи 
банки, тъй като не се е очаквало несъстоятелността на тези институции да доведе 
до значителни неблагоприятни последици за финансовата стабилност83. За 
разлика от това Комисията реши, че държавната помощ е съвместима, тъй като е 
била необходима за преодоляването на сериозни нарушения в икономиката на 
държавата членка84. 

60 Допълнително усложнение за оценките е фрагментираността на 
националното право в областта на несъстоятелността за банките. В различните 
държави членки съществуват различни закони, въпреки че е въведено 
минимално ниво на хармонизация85. Държавите членки в БС също така са 
използвали инструменти за преструктуриране и специално национално 
законодателство за ликвидация, вместо предвидените национални производства 
по несъстоятелност, ръководени от ликвидатор или администратор86, като така на 
практика са създали рамка за преструктуриране като част от националните си 
производства по несъстоятелност. Тъй като е необходимо преструктурирането да 
бъде сравнено с националните производства по несъстоятелност, с цел оценка на 
обществения интерес и евентуалното нарушаване на принципа на справедливо 
третиране на кредиторите87, тази разпокъсаност създава редица проблеми за 
преструктурирането на банките и може да доведе до неравно третиране на 

                                                      
82 Например Banco Internacional do Funchal S.A в Португалия, Panellinia Bank S.A. и 

Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. в Гърция: https://eba.europa.eu/regulation-
and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-
funds; и Andelskassen J.A.K. Slagelse в Дания (2016 г.), Banco Internacional do Funchal S.A 
в Португалия (2015 г.), Panellinia Bank S.A. и Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. 
в Гърция (2015 г.): https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-
resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 Decision concerning the assessment of the conditions for resolution in respect of Veneto 
Banca S.p.A., SRB/EES/2017/11, стр. 11, 23 юни 2017 г.; и Decision concerning the 
assessment of the conditions for resolution in respect of Banca Popolare di Vicenza S.p.A., 
SRB/EES/2017/12, стp. 11, 23 юни 2017 г. 

84 State Aid Decision SA., Eвропейска комисия, 45664 (2017/N), 25 юни 2017 г., точка 49. 

85 Директива 2001/24/ЕО относно реорганизирането и ликвидацията на кредитни 
институции, 4 април 2001 г. 

86 Чл. 2, параграф 47 от Директива 2014/59/EC. 

87 Чл. 73 от Директива 2014/59/ЕС. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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банките, които са проблемни или има вероятност да станат проблемни, и техните 
кредитори88. 

61 До края на 2019 г. инструментът за обезценяване и преобразуване на 
капитала е бил използван само веднъж в БС, като част от преструктурирането на 
Banco Popular Español. С преструктурирането успешно са защитени публичните 
средства, а оттам и средствата на данъкоплатците. От друга страна, държавите 
членки все още използват публични средства за спасяване и подпомагане на 
банки извън ограничението за крайно извънредни ситуации на системна криза: 

o Спасяване на банки като част от националното производство по 
несъстоятелност — държавите членки използват публични средства за 
подпомагане на националното производство по несъстоятелност; 

o Спасителни мерки чрез рекапитализация — държавите членки използват 
превантивни рекапитализации89 и рекапитализации, които не се считат за 
държавна помощ (тъй като се основават на пазарни условия), като помощ за 
банки, неотговарящи на техните капиталови изисквания; и 

o Подпомагане чрез публични гаранции — те не се считат за държавна 
помощ, тъй като се основават на пазарни условия за подпомагане на 
продажбата на НОК. 

Регулаторна рамка на ЕС за секторите на застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване 

62 Въпреки наличието на пруденциална рамка на равнището на ЕС, някои 
технически правила относно застраховането продължават да се различават 
в отделните държави членки. ЕСП констатира, че качеството на надзор 
и сътрудничеството между надзорните органи варира значително. Въпреки че 
ЕОЗППО е положил значителни усилия да насърчава последователен 
и всеобхватен надзор с висока степен на намеса във всички държави членки90, 
регулаторният арбитраж продължава да съществува91, а сближаването на 
надзорните практики остава предизвикателство. 

                                                      
88 Реч на Елке Кьоних пред комисията по икономически и парични въпроси ECON на 

Европейския парламент, 5 май 2020 г., https://srb.europa.eu/en/node/978. 

89 Член 32, параграф 4, буква г), подточка iii) от Директива 2014/49/EC. 

90 ЕСП, Специален доклад № 29/2018, точки 96—97. 

91 ЕСП, Специален доклад № 29/2018, каре 3 и точки 26—27. 

https://srb.europa.eu/en/node/978
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63 Равнищата на капитала надхвърлят изисквания минимум както за 
капиталовото изискване за платежоспособност, така и за минималния 
коефициент на капиталова адекватност. Въпреки че в края на 2018 г. общите 
равнища са надвишавали минимума за всички държави членки, все още 
съществуват значителни различия. Те отразяват отчасти непоследователното 
прилагане на новите изисквания, като например тези за националните 
счетоводни правила, данъчното облагане и правото в областта на социалното 
осигуряване. 

64 В правилата на ЕС не са включени идентифицирането и специалният 
надзор/преструктуриране и възстановяването на системно значимите 
застрахователи. Също така няма общи за ЕС предпазни механизми за 
финансиране на преструктурирането или ликвидацията на застрахователни 
дружества92. Застрахователните дружества се ликвидират съгласно националните 
рамки, които са от изключителна отговорност на надзорния орган на държавата 
по произход93. Както ЕОЗППО94, така и ЕССР95 призовават Комисията за 
въвеждане на минимално равнище на хармонизация на националните рамки за 
възстановяване и рамките за преструктуриране на застрахователите 
и презастрахователите в ЕС. Комисията посочи, че подобна инициатива се 
подготвя успоредно с преразглеждането на рамката „Платежоспособност ІІ“. 

65 Текущите обсъждания на политиките показват необходимостта от изготвяне 
на допълнителни правила за управлението и надзора на концентрираните 
рискове, като например концентрацията на експозиции към държавни дългови 
инструменти. Застрахователите в ЕС са изложени на по-висок държавен риск 
в сравнение с банките96, особено в държавите членки с по-високи общи равнища 

                                                      
92 ЕОЗППО, Opinion to the institutions of the European Union on the harmonisation of 

recovery and resolution frameworks for (re)insurers across the Member States, 5 юли 
2017 г., стp. 14; и ЕССР, Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macro-
prudential perspective, август 2017 г., стр. 4 и 7. 

93 Директива „Платежоспособност ІІ“, членове 267—296, 25 ноември 2009 г. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 ЕЦБ, Financial Stability Review, май 2019 г., стр. 100. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
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на дълга97. ЕОЗППО наблюдава този вид експозиции в своите доклади за 
стабилността. 

66 Само в малък брой държави членки са налице схеми за гарантиране на 
застрахователните вземания (СГЗВ) за защита на титулярите на полици от 
застрахователи в несъстоятелност. В доклада си от одита на ЕОЗППО ЕСП 
констатира, че защитата на потребителите зависи от правната структура на 
застрахователя98. Заедно с ЕОЗППО Комисията оценява необходимостта от 
европейска мрежа от национални СГЗВ. 

67 В контекста на продължаващите процедури за консултация на Комисията за 
преразглеждане на Директива „Платежоспособност ІІ“ както ЕОЗППО, така и ЕССР 
считат, че в законодателството на ЕС липсват макропруденциални политики, 
които биха могли да се намесят на различни етапи от поредицата от събития 
в сектора на застраховането, което води до натрупване на системни рискове99. 
Подобно мнение се изразява и от СФС и Международната асоциация на органите 
за застрахователен надзор (IAIS)100. 

68 По отношение на професионалното пенсионно осигуряване редица 
държави членки все още не бяха завършили процеса на транспониране на 
новата Директива ИППО II към 1 юни 2020 г.101 

69 Активите от тип „дефинирани доходи“ или „хибридно професионално 
пенсионно осигуряване“ представляват близо 80 % от инвестициите на 
професионалното пенсионно осигуряване към края на 2014 г.102 Ниската 

                                                      
97 ЕОЗППО, Investment behaviour report, 16 ноември 2017 г., стp. 13. 

98 ЕСП, Специален доклад № 29/2018, точка 29. 

99 Документ за консултация на ЕОЗППО относно преразглеждането на Директива 
„Платежоспособност ІІ“ (глава 11), Документ на ЕССР относно макропруденциалните 
разпоредби, мерки и инструменти в областта на застраховането, 2018 г.; и отговор на 
Документа за консултация на ЕОЗППО относно преразглеждането на Директива 
„Платежоспособност ІІ“ от 2020 г. 

100 Изявление на СФС Finalisation of IAIS holistic framework for the assessment and 
mitigation of systemic risk in the insurance sector, 14 ноември 2019 г. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en. 

102 ЕОЗППО, IORPs Stress Test Report 2015, приложение 1, 2015 г. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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доходност отчасти обяснява защо в края на 2018 г. позициите на 
платежоспособността при професионалното пенсионно осигуряване общо са 
били нестабилни или близки до регулаторния праг103. Стрес тестът на ЕОЗППО от 
2017 г. също показа, че общо взето ИППО не са разполагали с достатъчно активи, 
за да изпълнят своите пенсионни задължения, и че обикновените пенсионни 
схеми с недостатъчна капитализация104 могат да имат значителни отрицателни 
последици за бенефициентите на пенсии105. При стрес теста на ЕОЗППО от 2019 г., 
въпреки че се наблюдава нарастване на коефициента на покритие, в сценария за 
стрес теста106 се очаква негативно отражение по отношение на членовете 
и бенефициентите (или предприятията-спонсори). 

Капиталови пазари, пазарни инфраструктури и съюз на капиталовите пазари 
(СКП) 

70 Тъй като капиталовите пазари в ЕС са относително недоразвити (например 
в сравнение със САЩ), ЕС се стреми да увеличи дела на финансирането на 
капиталовите пазари спрямо финансирането на банките, за да намали 
капиталовите разходи за предприятията и да смекчи рисковете от национално 
пристрастие чрез улесняване на повече трансгранични инвестиции 
и диверсификация. Това следва да увеличи устойчивостта на кризи и да улесни 
по-бързото възстановяване и растежа. По-задълбочената интеграция на 
капиталовите пазари, както и по-интегрираните банкови системи могат да 
спомогнат за поддържането на трансграничните капиталови потоци и да 
подкрепят инвестициите в държави членки, изложени на големи асиметрични 
макроикономически сътресения. 

71 ЕССР нарежда развитието на макропруденциалната политика на ЕС за 
сектора на небанковото посредничество сред най-важните приоритети в своята 
стратегия107. Също така има и експертна група по въпросите на небанковото 
посредничество, която наблюдава рисковете в сектора(ите). Понастоящем не 
съществува рамка за преодоляване по хармонизиран начин на установените 
системни рискове в този сектор. Рамката за мониторинг на системните рискове 

                                                      
103 ЕОЗППО, Financial Stability Report, юни 2019 г., стр. 38. 

104 ЕОЗППО, 2017 IORP Stress Test Report, точки 243 и 235, 13 декември 2017 г. 

105 Европейска комисия, European Semester Thematic Factsheet on the adequacy and 
sustainability of pensions, ноември 2016 г., стp. 9. 

106 ЕОЗППО, Occupational pensions stress test, 2019 г. 

107 ЕССР, Macro-prudential policy beyond banking: an ESRB strategy paper, 2016 г. 
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в този сектор продължава да се развива, като например ЕССР отправя препоръка 
към ЕОЦКП да развие насоки относно ограниченията за макропруденциалния 
ливъридж108. ЕССР посочи съществуващите пропуски в данните, които 
възпрепятстват изготвянето на по-цялостна оценка на риска в някои части на 
сектора на небанковото посредничество (например липсата на достатъчно данни 
за небанковия ливъридж и взаимосвързаността между банките и другите 
финансови посредници)109. 

72 Въпреки че лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, 
трябва да прилагат политики за управление на риска и подлежат на стрес тестове 
и задължения за отчетност, в директивата не се съдържат ограничения на 
ливъриджа за АИФ. В доклад от преглед от 2019 г. се заключава, че по-голямата 
част от разпоредбите на Директивата относно ЛУАИФ са постигнали 
планираните цели ефикасно и ефективно110. В периода след кризата обаче 
продължават да възникват опасения по отношение на надзора на ливъриджа, 
например по отношение на обезпечените с кредити облигации111. 

73 През 2018 г. ЕССР изрази становище, че несъответствията между 
ликвидността на активите на инвестиционни фондове от отворен тип и техните 
профили на обратно изкупуване може да доведат до „панически продажби“, за 
да се удовлетворят искания за обратно изкупуване по време на сътресения на 
пазара, които биха могли да засегнат други участници на финансовите пазари, 
които притежават същите активи или такива със свързани рискове. Ливъриджът 
може да усили въздействието на негативното развитие на пазара. ЕССР 
препоръча на ЕОЦКП и на Комисията да въведат инструменти на 
макропруденциалната политика за управление на този риск112. Например 
                                                      
108 ЕССР, Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds, 2018 г. 

109 ЕССР, NBFI Monitor, 2019 г. 

110 Европейска комисия, Report on the operation of the alternative investment fund 
managers directive, 2019 г. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

112 ЕССР/2017/6, Recommendation on liquidity and leverage risks in investment funds, 
7 декември 2017 г. 
ЕОЦКП започна консултация относно своя проект на насоки за справяне с ливъридж 
рисковете в сектора на АИФ: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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рисковете от ливъриджа може да се преодолеят чрез създаване на 
хармонизирана отчетна рамка за предприятията за колективно инвестиране 
в прехвърлими ценни книжа и чрез по-добро използване на съществуващите 
възможности за определяне на ограничения на ливъриджа за алтернативните 
инвестиционни фондове. 

74 В приетия от Комисията през 2015 г. и разширен в нейния междинен 
преглед от 2017 г.113 План за действие за СКП се определят над 71 мерки (33 от 
Плана за действие за СКП и 38 от междинния преглед). За всяко действие е 
определен индикативен срок. В междинния преглед са въведени и девет 
приоритетни действия. 

75 През 2019 г. Комисията докладва, че е изпълнила по-голямата част от 
мерките в плана за действие за СКП, но че в бъдеще ще са необходими действия, 
по-специално поради новите приоритети, свързани с прехода към зелена 
и цифрова икономика и Брексит114. Дори с допълнителни мерки на равнището на 
ЕС обаче СКП не може да бъде постигнат, ако те не бъдат допълнени от 
мащабни и амбициозни национални реформи за задълбочаване на 
капиталовите пазари115. 

76 В момента ЕСП извършва отделен одит относно изпълнението на Плана за 
действие за СКП. 

  

                                                      
113 „Съобщение относно междинния преглед на Плана за действие за изграждане на 

съюз на капиталовите пазари“, COM(2017) 292 final, 8 юни 2017 г. 

114 „Съюз на капиталовите пазари: напредък в изграждането на единен капиталов пазар 
за по-силен икономически и паричен съюз“, COM(2019) 136 final, 15 март 2019 г., 
стр. 3—4. 

115 МВФ, A Capital Market Union for Europe, SDN/19/07, септември 2019 г. 
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Действия на ЕС в отговор на кризата 
с държавния дълг  

Общ преглед 

77 В допълнение към недостатъците на финансовата система, които са общи 
предимно на световно равнище, няколко специфични за ЕС предизвикателства 
превърнаха финансовата криза в ЕС в криза на държавния дълг (вж. точки 13—17). 
Предприети са редица инициативи за справяне с кризата, както на фискално, така 
и банково равнище, в това число (вж. фигура 7): 

o Институционален отговор: Европейския механизъм за финансово 
стабилизиране (ЕМФС); Европейския инструмент за финансова стабилност 
(ЕИФС); Европейския механизъм за стабилност (ЕМС); и Европейския 
фискален съвет (ЕФС); както и 

o Ответни мерки на политиката: Пакет от шест законодателни акта и пакет от 
два законодателни акта за реформиране на Пакта за стабилност и растеж 
(ПСР), организиране на европейския семестър, въвеждане на процедурата 
при макроикономически дисбаланси (ПМД) и установяване на минимални 
изисквания към националните бюджетни рамки; Фискален пакт; 
и окончателни парични трансакции (ОПТ) на ЕЦБ. 
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Фигура 7 — Действия на ЕС в отговор на кризата с държавния дълг 

 
Източник: ЕСП. 

Институционален отговор на кризата с държавния дълг 

Основно развитие 

78 Европейският механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС) е създаден 
през 2010 г.116 като временна програма на ЕС за финансиране. Целта беше 
предоставяне на финансова помощ на държавите членки, които изпитват или са 
изправени пред сериозна заплаха от тежки смущения в икономиката или 
финансите, причинени от извънредни обстоятелства извън техния контрол. 
Подкрепата може да се предоставя чрез заеми или кредитни линии, като се 
отчита възможното прилагане на механизма за подкрепа за платежния баланс — 
съществуващ инструмент, който вече осигурява средносрочна финансова 
подкрепа за държавите членки извън еврозоната.  

                                                      
116 Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета за създаване на Европейски механизъм за 

финансово стабилизиране, 11 май 2010 г. 
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79 Европейският инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) е временен 
механизъм за преодоляване на кризи, създаден през 2010 г. Неговата цел е 
запазване на финансовата стабилност чрез предоставяне на финансова помощ на 
държавите членки от еврозоната, предимно чрез заеми. През 2012 г. негов 
приемник става ЕМС и той вече не може да предоставя допълнителна 
финансова помощ. По него обаче все още може: 

o да се получават плащания за погасяване на заеми от държавите 
бенефициенти; 

o да се извършват плащания на лихви и главници на притежателите на 
облигации на ЕИФС; 

o да се рефинансират непогасени задължения по облигации. 

80 Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) е създаден през 2012 г. 
с договор между две държави — членки от еврозоната117 като постоянна 
междуправителствена организация. Неговата мисия е да предоставя финансова 
помощ на държавите от еврозоната, които изпитват или са заплашени от 
сериозни финансови проблеми. Тази помощ се предоставя само в случаите, 
когато е доказано необходима за опазване на финансовата стабилност 
в държавите — членки на ЕМС или в еврозоната като цяло. ЕМС предоставя 
финансова помощ на държавите членки от еврозоната, които изпитват или са 
застрашени от тежки финансови проблеми, при строги икономически условия, 
съобразени с избрания финансов инструмент и обсъдени с Комисията 
и бенефициента. При определени обстоятелства по ЕМС също така може пряко да 
се рекапитализират финансови институции, които са от системно значение 
в еврозоната. Комисията и ЕМС редовно оценяват рисковете от непогасяване за 
държавите членки бенефициенти, които са излезли от програмите за финансова 
помощ. Сметната палата започна одит, който има за цел да оцени ефективността 
на наблюдението от Комисията след приключване на програмата. 

81 През 2015 г. Комисията създаде Европейския фискален съвет118. ЕФС има за 
цел засилване на настоящата рамка за икономическо управление чрез 

                                                      
117 Договор за създаване на Европейския механизъм за стабилност, 2 февруари 2012 г. 

118 Европейска комисия, Решение (ЕС) 2015/1937 за създаване на независим 
консултативен Европейски фискален съвет от 21 октомври 2015 г.; и Решение (ЕС) 
2016/221 на Комисията за изменение на Решение (ЕС) 2015/1937 за създаване на 
независим консултативен Европейски фискален съвет, 12 февруари 2016 г. 
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предоставяне на годишна оценка на изпълнението на фискалната рамка на ЕС 
и на целесъобразността на настоящата фискална позиция на равнището на 
еврозоната и на национално равнище. 

Напредък и ключови предизвикателства 

82 От 2008 г. редица държави членки с финансови затруднения са получили 
заеми от ЕС (Унгария, Латвия, Румъния от механизма за платежния баланс, 
а Ирландия и Португалия от ЕМФС), както и от междуправителствени фондове за 
възстановяване (Гърция от споразумението за отпускане на заеми за Гърция, 
Гърция, Ирландия и Португалия от ЕИФС, и Кипър, Гърция и Испания от ЕМС): 

o В своя доклад относно макрофинансовата помощ119 ЕСП докладва, че 
Комисията не е била готова да се справи с управлението на програмите за 
макрофинансова помощ, и препоръча вътрешноведомствена рамка, която 
да позволи бързо мобилизиране на човешки и технически ресурси 
и хоризонтални проверки за последователност на макроикономическите 
условия; 

o В горепосочения доклад, както и във втория си доклад относно управлението 
на кризи120, ЕСП препоръча също така на Комисията чрез своята подготовка 
да подобри общите процедури за разработване на програмите за подкрепа 
и да уточни ролята на условията на програмите. Одиторите също така 
изтъкнаха значението на разработването на стабилни споразумения за 
сътрудничество между Комисията и другите заинтересовани 
международни организации, като ЕЦБ и МВФ. В хода на настоящия преглед 
ЕСП установи, че има развитие в това отношение между Комисията, ЕЦБ, ЕМС 
и ЕНО. 

83 В специалния си доклад относно изискванията на ЕС за националните 
бюджетни рамки121 ЕСП установи, че в плана за създаването и мандата на EФС 
може да се направи подобрение по отношение на независимостта и че 

                                                      
119 Специален доклад на ЕСП № 18/2015 „Предоставяне на финансова помощ за страни, 

намиращи се в затруднено положение“. 

120 Специален доклад на ЕСП № 17/2017 „Намеса на Комисията във финансовата криза на 
Гърция“. 

121 Специален доклад на ЕСП № 22/2019 „Изисквания на ЕС към националните бюджетни 
рамки — необходимо е по-нататъшно засилване на рамките и по-добър мониторинг 
върху изпълнението им“. 
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Комисията може да пренебрегва предложенията и препоръките на ЕФС, без да 
дава необходимите обяснения. 

Ответни мерки на политиката за подобряване на 
икономическото управление 

Основно развитие 

84 ПСР представлява набор от правила, които са в сила от 1997 г.122, чиято цел е 
да се осигури стабилност на публичните финанси на държавите — членки на ЕС 
и координация на техните фискални политики, като се определи праг за 
националния публичен дефицит и за публичния дълг, така наречените „фискални 
критерии от Маастрихт“. 

o ПСР се състои от две части: 

— превантивна част, която има за цел да се следи, че фискалните политики 
на държавите — членки на ЕС, са стабилни и координирани чрез 
определяне на параметри и бюджетни цели; и 

— корективна част, която се отнася до процедурата при прекомерен 
дефицит (ППД),123 въведена с Договора от Маастрихт, с цел приемане от 
държавите членки на подходящи решения в отговор на политиката, 
с които да се коригира прекомерния дефицит. Чрез нея се задават по-
строги фискални цели на държавите членки, които надвишават 
определения в ПСР таван на бюджетния дефицит или дълга (съответно 
3 % и 60 % от БВП). От въвеждането си досега ППД се прилага в 25 
държави членки124. До момента обаче все още не са налагани 
финансови санкции. Всички ППД са приключени с изключение на 
Румъния, която през 2020 г. е в ППД. 

                                                      
122 Резолюция относно Пакта за стабилност и растеж, Европейски съвет, Амстердам, 17 

юни 1997 г. 

123 Член 126 от ДФЕС. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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o С пакета от шест законодателни акта от 2011 г.125 и пакета от два 
законодателни акта от 2013 г.126 се въвеждат редица изменения както 
в превантивната, така и в корективната част на ПСР. С тези правила: 

— е въведен показател за нарастването на разходите за годишното 
увеличаване на разходите на една държава членка, без да се отчитат 
мерките по отношение на приходите; 

— е създаден европейският семестър за координиране на мониторинга на 
фискалните и икономическите политики на ЕС и подобряване на графика 
за отправяне на препоръките по политиките към държавите членки; 

— става възможно ППД да бъде стартирана само въз основа на 
недостатъчен спад в прекомерното натрупване на дългове спрямо 
референтната стойност (60 % от БВП); 

— продължава да се налага поетапен режим на финансови санкции 
в размер до 0,5 % от БВП на съответната държава членка; 

— е въведен общ бюджетен график и коригиране на прекомерния дефицит 
за държавите членки от еврозоната; 

— се подпомага въвеждането на нови правила, свързани със засилване на 
мониторинга, мониторинг в програмния период и след неговото 
приключване на държавите — членки от еврозоната. 

85 За да се преодолеят някои от оставащите недостатъци на подсилената рамка 
на ЕС за фискално управление в рамките на пакета от шест законодателни акта, 
през 2013 г. влезе в сила междуправителственият Договор за стабилност, 
координация и управление в икономическия и паричен съюз, и по-специално 
дял ІІІ от него, известен като „Фискалния пакт“. Той се състои главно 
в приемането на национални фискални правила, тясно свързани с тези на 
превантивната част на ПСР, чрез въвеждане по-специално на правило за 
балансиран бюджет и на автоматично задействан коригиращ механизъм на 
национално равнище, в случай че това правило бъде нарушено. 

86 Европейският семестър е предварителен цикъл на координация на 
икономическите и фискалните политики на държавите — членки на ЕС и е 
                                                      
125 Регламенти (EС) № 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011 

и Директива 2011/85/EС. 

126 Регламент (ЕС) № 472/2013 и Регламент (ЕС) № 473/2013. 
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въведен с пакета от шест законодателни акта като част от по-широка реформа на 
икономическото управление в ЕС. В хода на процедурата се изготвят оценка 
и препоръки относно фискалните и икономическите политики на държавите 
членки, в съответствие с ПСР, ПМД и политиките на Съюза за растеж и работни 
места. Всички държави членки освен тези, към които се прилага програма за 
макроикономически корекции, участват в европейския семестър, като се 
включват в задълбочен диалог с Комисията относно своите национални 
икономически политики. Основната цел е да се създадат устойчиви фискални 
политики, да се наблюдават и коригират макроикономическите дисбаланси и да 
се препоръчат структурни политики за растеж и заетост. 

87 Процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД) беше въведена 
като част от пакета от шест законодателни акта. Тя има за цел да се установят, 
предотвратят и в крайна сметка да се преодолеят макроикономическите 
дисбаланси в държавите — членки на ЕС, които биха могли да засегнат не само 
икономическата стабилност на въпросните държави членки, но и на еврозоната 
или ЕС като цяло. Комисията изготви таблица с основните и съпътстващите 
показатели за наличностите и потоците със съответните прагове за тях, която 
предоставя информация както за краткосрочното, така и за дългосрочното 
влошаване и натрупване на макроикономически дисбаланси. В зависимост от 
това дали е нарушен някой от праговете, за държавата членка има три възможни 
сценария: 

o липса на макроикономически дисбаланси, ако макроикономическото 
състояние е стабилно; 

o макроикономически дисбаланси, последвани от препоръки за превантивни 
действия; или 

o прекомерни макроикономически дисбаланси с отрицателни последици 
върху другите държави членки, което би могло да доведе до задействане на 
процедура при прекомерен дисбаланс (ППДб), налагаща прилагането на 
коригиращи мерки. В случай на продължаващо и повтарящо се неспазване 
на препоръките на Съвета може да бъдат наложени редица санкции на 
съответните държави — членки от еврозоната. До момента ППДб не е 
започвана никога. 

88 ЕЦБ също изигра централна роля в еврозоната в периода след кризата 
с държавния дълг. Значима повратна точка по отношение на доверието на пазара 
и реакцията в отговор на кризата беше заявлението на председателя на ЕЦБ г-н 
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Драги през 2012 г.127, че ЕЦБ е готова да направи всичко необходимо, за да запази 
еврото. В рамките на програмата за окончателни парични трансакции (ОПТ) ЕЦБ 
може да купува държавни облигации на еврозоната на свободния пазар за 
държави, към които се прилага програма за корекции (ЕИФС, ЕМС). Тя е въведена 
с цел да се осигури правилното провеждането и съгласуване на паричната 
политика и транзакциите се извършват според определена рамка128. След 
ангажиментите от страна на ЕЦБ да направи всичко необходимо и стартирането 
на програмата ОПТ, спредовете на доходността на държавните облигации на 
еврозоната се стабилизираха. 

Напредък и ключови предизвикателства 

89 При одитите на координацията на фискалната политика129 ЕСП установи, че 
икономическото управление на равнище ЕС става все по-сложно, налагането на 
правилата е трудно за изпълнение и се основава на висока степен на преценка 
и експертно мнение от страна на Комисията и впоследствие на Съвета. ЕСП 
установи също така, че прилагани кумулативно, разпоредбите за гъвкавост може 
да не доведат до навременно натрупване на необходимите фискални буфери 
и комбинация от политики за едновременно постигане на стабилност и растеж. 
Освен това определени държави членки продължават да имат високи равнища на 
публичен дълг. 

90 В своя одит на ПМД от 2018 г. ЕСП стигна до заключението, че като цяло 
процедурата е добре разработена и се основава на качествен анализ. ЕСП обаче 
посочи предизвикателствата при задействането на аспекта на прилагане на 
процедурата (ППДб) и свързаните с това политически съображения, които играят 
роля при прилагането на подобна рамка. Освен това докладът на Комисията 

                                                      
127 Реч на Марио Драги, председател на ЕЦБ, на конференцията относно глобалните 

инвестиции, Лондон, 26 юли 2012 г. 

128 Съобщение за пресата от ЕЦБ Technical features of Outright Monetary Transactions, 6 
септември 2012 г. 

129 ЕСП, Специален доклад № 10/2016 „Необходими са допълнителни подобрения, за да 
се гарантира ефективно прилагане на процедурата при прекомерен дефицит“, 
Специален доклад № 3/2018 „Одит на процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД)“, ЕСП, Специален доклад № 18/2018: „Постигната ли е основната 
цел на превантивната част на Пакта за стабилност и растеж?“; Специален доклад 
№ 22/2019 „Изисквания на ЕС към националните бюджетни рамки —необходимо е 
по-нататъшно засилване на рамките и по-добър мониторинг върху изпълнението им“. 
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относно механизма за предупреждение от 2019 г.130 относно 
макроикономическите дисбаланси на държавите членки показва трайни или 
възникващи икономически дисбаланси във важни области, като дълга на 
частния сектор и публичния дълг, международните инвестиционни позиции, 
пазарите на жилища и равнището на безработицата в някои държави членки. 

91 Одитът на ЕСП относно европейския семестър потвърди, че процесът е 
довел до изготвянето на подходящи специфични за всяка държава препоръки за 
справяне със средносрочните фискални цели, макроикономическите дисбаланси 
и други необходими структурни реформи. Макар обаче да е постигнат „известен 
напредък“ в изпълнението на повече от две трети от специфичните за всяка 
държава препоръки, ниският процент на изпълнение в степен „изцяло“ от 
страна на държавите членки показва, че са необходими допълнителни усилия за 
ускоряване на прилагането на важни и необходими реформи. Основната 
отговорност за това се носи на национално равнище. 

92 Заедно тези одити открояват един общ проблем, свързан със 
съществуващите предизвикателства и необходимостта от пълноценно използване 
на всички налични процедури за мониторинг на равнището на ЕС, за да стане 
координацията на равнището на ЕС по-ефективна. 

  

                                                      
130 Доклад на Комисията — Доклад за механизма за предупреждение за 2019 г. (изготвен 

в съответствие с членове 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно 
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси); 
COM(2018) 758 final. 
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Въздействие на кризата, породена от 
COVID-19, и първоначални ответни 
мерки на политиката на ЕС  
93 Икономическата обстановка в ЕС се промени значително, когато пандемията 
от COVID-19 засегна Европа през март тази година. COVID-19 е сериозна заплаха 
за общественото здраве в ЕС, а предприетите противоепидемични мерки 
доведоха до голямо икономическо сътресение (в приложение III разходите за 
финансовата криза и кризата с държавния дълг през периода 2008—2017 г. са 
показани в първата колона, а във втората колона — първоначалните разходи 
(изчислени частично) за действия в отговор на пандемията от COVID-19).  

94 Здравните и противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 причиниха 
смущения в производството, услугите и световните вериги за доставки, 
и засегнаха ключови сектори като туризма, транспорта и търговията. Комисията 
прогнозира, че тази година БВП на Европейския съюз ще спадне с 7,4 % (7,7 % за 
еврозоната), което е повече, отколкото по време на финансовата криза 
и кризата с държавния дълг от 2008—2012 г., а през 2021 г. ще се покачи с 6 % 
(6,3 % за еврозоната).131 

Финансов сектор 

Първоначално въздействие на кризата, породена от COVID-19 

95 Банките влязоха в кризата, породена от COVID-19, с по-добра капитализация 
и с по-добро управление на ликвидността в сравнение с предходните кризи. 
Ограничителните мерки доведоха до значителна загуба на приходи за 
предприятията, както и до увеличаване на търсенето на кредити и на рисковете 
от неизпълнение на задълженията от предприятията. Освен това по-високите 
равнища на безработица (вж. фигура 8) може да доведат до неизпълнение на 
задължения по заеми и ипотеки на физическите лица, което би могло да се 
отрази върху цените на недвижимите имоти. 

                                                      
131 Пролетна икономическа прогноза на ЕК от 2020 г., A deep and uneven recession, an 

uncertain recovery, 6 май 2020 г. 
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Фигура 8 — Равнище на безработицата (брой безработни като 
процент от общата работна сила на възраст 15—74 години, 2001—
2021 г.) 

 
Източник: Евростат и Пролетна икономическа прогноза на ЕК от 2020 г. 

96 Ето защо през следващите няколко години банките вероятно ще бъдат 
изложени на риска от по-високи равнища на НОК и ще претърпят повече загуби 
в резултат на наложително преструктуриране на частния дълг. По 
предварителна оценка, която не разглежда отражението на мерките по 
политиката, ЕБО очаква средното равнище на съотношението на покритие на НОК 
да достигне стойности, подобни на тези след кризата от 2008—2012 г.132 

97 От важно значение е съответните механизми да могат да изпълняват своята 
роля, когато е необходимо, особено в контекста на кризата, породена от COVID-
19. Степента, в която банките ще бъдат засегнати от настоящата криза, ще зависи 
най-вече от развитието на кризата и последващото възстановяване, от наличния 
капитал на банките преди кризата, равнището на тяхната експозиция към най-
засегнатите сектори и съответното равнище на публична подкрепа за реалната 
икономика. 

98 Пандемията доведе до голяма нестабилност на капиталовите пазари 
и допълнително задържане на суаповата крива за еврото (суаповете се 

                                                      
132 ЕБО, The EU banking sector: first insights into the COVID-19 impacts, 25 май 2020 г. 
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използват за хеджиране на лихвения процент, а суаповата крива може да показва 
прогнозното развитие на лихвените проценти), със значителен спад на пазарната 
стойност на финансовите активи и увеличаване на пазарната стойност на 
дългосрочните застрахователни и пенсионни плащания с дефинирани доходи 
с отрицателно отражение върху застрахователния и пенсионния сектор. 
Резултатите от последните стрес тестове за сектора на застраховането133 показват, 
че по-голямата част от застрахователите демонстрират приемливи нива на 
платежоспособност при стрес тестовете на сценарии за пазара. Пенсионните 
фондове, известни като институции за професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО), показват подобрени коефициенти на покритие (активи, покриващи 
пасиви) за 2019 г., но все още се борят с постоянно ниските лихвени проценти 
и средата с ниска доходност, които са засегнали рентабилността на техните 
инвестиции и остойностяването на задължението за изплащане на дефинирани 
доходи134. 

99 ЕССР, ЕОЦКП и ЕОЗППО призоваха за действия за справяне със системните 
уязвимости, свързани с COVID-19135. По-специално ЕОЦКП докладва, че голямата 
нестабилност и присъщите проблеми с остойностяването, породени от 
пандемията от COVID-19, са предизвикали ликвиден стрес в някои сегменти на 
сектора на инвестиционните фондове. Той също така изрази подкрепата си за 
препоръката на ЕССР относно целевата надзорна работа на НКО 
с инвестиционните фондове, които имат значими експозиции към корпоративен 
дълг и недвижими имоти, и посочи значението на навременното и ефективно 
използване на инструменти за управление на ликвидността от инвестиционните 
фондове с експозиции към по-малко ликвидни активи. ЕОЗППО е предприела 
и няколко инициативи136, като например публикуването на декларация относно 
разпределянето на дивиденти и приемането на политики за променливи 
възнаграждения в контекста на ситуацията с COVID-19 или призоваване на 
застрахователите и посредниците да спомогнат за смекчаване на негативното 
въздействие на пандемията върху потребителите. По отношение на ИППО 
ЕОЗППО подчертава необходимостта да се вземе предвид отражението на 
пандемията от COVID-19 върху пенсионните фондове, по отношение на 
                                                      
133 ЕОЗППО, 2018 insurance stress test report, стp. 6. 

134 ЕОЗППО, 2017 IORP Stress Test Report, 13 декември 2017 г., точки 243 и 235; 2019 IORP 
Stress Test Report 19/673, 17 декември 2019 г., стр. 15—48. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Пълният списък на мерките, приети от ЕОЗППО във връзка с COVID-19, е публикуван 
тук: https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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непрекъснатостта на дейността, по-специално плащанията на обезщетения 
и входящите вноски, въздействието върху ликвидността и равнищата на 
финансиране, както и потенциалните вредни последици в дългосрочен план от 
решението на членовете на ИППО да се използват средства от спестяванията или 
да се променят опциите за инвестиции в неподходящ момент. 

Първоначални действия на ЕС за справяне с кризата  

100 Националните органи приеха незабавни решения за освобождаване на 
антициклични и други макропруденциални капиталови буфери, които увеличиха 
капацитета на банките за отпускане на заеми на реалната икономика и за 
поемане на непредвидени загуби (вж. приложение IV и приложение V). ЕС 
и националните органи предприеха и други мерки за повишаване на капацитета 
на банките за кредитиране, в т.ч. временно облекчаване на изискванията за 
капитал и ликвидност, удължаване на срока на действие на преходните 
разпоредби, насочени към смекчаване на въздействието на увеличените нужди 
от средства за заеми съгласно МСФО 9 за регулаторния капитал, както и по-
благосклонно регулаторно третиране на публично гарантираните заеми137. 
Надзорните органи също така продължават да поемат отговорността за 
наблюдение на кредитния риск на банките, равнището на обезценки и НОК 
и тяхното въздействие. Това е от съществено значение, за да се извършва 
своевременно идентифициране на банките, които са проблемни или има 
вероятност да станат проблемни. 

101 За да предостави допълнителен капацитет за поемане на загуби по време 
на кризата поради пандемията, ЕЦБ поиска от банките да не изплащат дивиденти 
поне до октомври 2020 г. 

102 С цел да се балансира необходимостта от предоставяне на възможност за 
преструктуриране на всички банки и облекчаване на сектора във времена на 
криза, СП реши да забави срока за предоставяне на определена информация, да 
облекчи исканията за данни или банкови продукти през цикъла на планиране на 
преструктурирането за 2020 г., като запази главните стандартни доклади, които 
спомагат за изчисляване на изискванията за МИПЗ. СП обяви, че ще възприеме 
ориентиран към бъдещето подход към банките, които срещат затруднения при 
изпълнението на целите на МИПЗ, преди новите решения да влязат в сила. Той 
                                                      
137 Европейска комисия, Banking package to facilitate lending to households and businesses 

in the EU, 28 април 2020 г. 
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реши да предостави временно облекчаване на изискванията за МИПЗ към 
банките, за да може банките със затруднения да изпълнят целите си138. 

103 На 28 април Комисията публикува тълкувателно съобщение139, в което 
потвърди гъвкавостта на правилата в съответствие с Базелския комитет, 
включително гъвкавостта за законодателните и частните мораториуми върху 
погасителните вноски140 и надзорните мерки, които позволяват на банките 
временно да използват ликвидни и капиталови резерви. 

104 Комисията също така предложи набор от изменения на РКИ за временни 
извънредни мерки, които включват удължаване с 2 години на срока на действие 
на настоящите преходни мерки за смекчаване на въздействието на МСФО 9 върху 
регулаторния капитал на банките и отлагане с 1 година на новите изисквания за 
отношението на ливъридж на преразгледания Регламент за капиталовите 
изисквания (РКИ II)141. 

105 ЕНО и ЕНМ предприемат различни мерки и публикуват насоки за 
координация до компетентните органи в държавите членки, които отговарят за 
различните сектори в рамките на финансовата система. Комисията посочи, че ЕНО 
следва да се увери, че ако НКО прилагат гъвкав подход в различните държави 
членки, той трябва да се прилага последователно и не следва да създава 
несправедливи условия в рамките на вътрешния пазар142. 

                                                      
138 Блог на СП от 1 април, 8 април и 17 юни 2020 г., както и речта от Себастиано Лавиола, 

член на УС на СП на конференцията на финансовите институции от 2 юни 2020 г. 

139 Европейска комисия, „Действия в отговор на кризата поради COVID-19: Комисията 
приема пакет от мерки за банките, за да улесни кредитирането на домакинствата 
и фирмите в ЕС“, 28 април 2020 г. 

140 Насоки на ЕБО относно прилагането на законодателните и частните мораториуми 
в контекста на мерките за справяне с COVID-19, 2 април 2020 г. 

141 Регламент (ЕС) 2019/876 за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на 
отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, 
капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск 
от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, 
експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, 
изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012, 20 май 
2019 г. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0169&qid=1597834092455&from=BG
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Фискална и икономическа политика 

Първоначално въздействие на кризата, породена от COVID-19 

106 Кризата, породена от COVID-19, ще доведе до рязко влошаване на 
фискалния дефицит (вж. фигура 9) и публичните дългове (вж. фигура 10), тъй 
като тя оказва сериозен натиск върху държавните разходи и приходи в държавите 
членки. По-специално, правителствата предприеха мерки за спасяването на 
системните стопански субекти, подпомагане на предприятията и предоставяне на 
общо социално подпомагане. В допълнение кредитната подкрепа за 
предприятията, която се обезпечава с гаранции от държавите членки и от ЕС, 
може да увеличи фискалните разходи в средносрочен план. Ето защо кризата 
може да има неравномерно въздействие върху държавите членки и може да 
задълбочи различията между тях (според Комисията тези различия ще бъдат 
отразени във факта, че рецесията ще бъде близо до 10 % за някои държави 
членки в сравнение със средно между 6—7,5 % за други)143. 

107 Програмата на ЕЦБ за закупуване на активи осигурява подходящо 
провеждане на паричната политика. Потвърдената допустимост на всички 
държави членки за кредитни линии от ЕМС също дава надежда, че ще им бъде 
предоставена подкрепа, за да се смекчи отчасти този натиск. 

                                                      
143 „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“, 

COM(2020) 456 final, 27 май 2020 г., стр. 3. 
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Фигура 9 — Дефицит (-) и излишък (+), сектор „Държавно 
управление“ (като процент от БВП, 2001—2021 г.) 

 
Източник: Евростат и Пролетна икономическа прогноза на ЕК от 2020 г. 

 

Фигура 10 — Брутен консолидиран дълг, сектор „Държавно 
управление“ (като процент от БВП, 2001—2021 г.) 

 
Източник: Евростат и Пролетна икономическа прогноза на ЕК от 2020 г. 
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108 Преоценяването на държавните облигации, което може да се случи 
в резултат на несигурността по време на и след настъпването на криза, може да 
има отрицателно въздействие върху изложените на риск банки, като засегне 
тяхната рентабилност и дори жизнеспособността им. Рисковете са най-големи 
в държавите членки с по-малко фискално пространство. 

Първоначални реакции на ЕС  

109 За да се справи с тази нова икономическа реалност, ЕС предостави 
фискална и икономическа подкрепа на държавите членки чрез различни 
икономически и бюджетни инструменти за засилване на възстановяването 
и връщане на растежа. 

110 През последните няколко месеца важните развития, които са настъпили по 
отношение на фискалната и икономическата координация на равнище ЕС 
и европейския семестър, включват: 

o задействане на общата клауза за дерогация съгласно ПСР, което ще позволи 
на държавите членки да не следват изискванията на превантивната част (т.е. 
постигане на средносрочната цел на бюджета или плана за корекции към 
нейното постигане) и ще даде възможност на Комисията да препоръча 
удължаване на срока, в който държавите членки следва да коригират 
прекомерните дефицити по корективната част (т.е. ППД); 

o задействане от държавите членки на националните клаузи за дерогация, 
което ще им позволи временно да не следват ограниченията в своите 
национални фискални рамки в ситуации на рязко икономическо влошаване 
и други извънредни обстоятелства; и 

o новите насоки на Комисията за програмите за стабилност или 
конвергенция (ПСК) за 2020 г. — които оптимизират форма́та 
и съдържанието на ПСК през текущия цикъл на 2020 г. 

111 Освен това ЕС е предвидил нови бюджетни инструменти за подпомагане 
на възстановяването на държавите членки и за защита на вътрешния пазар на ЕС 
и на стабилността на еврото. Те включват по-специално инструмента Next 
Generation EU на стойност 750 млрд. евро, чийто централен елемент е новият 
Механизъм за възстановяване и устойчивост и трите предпазни мрежи на обща 
стойност 540 млрд. евро (вж. приложение IV). 



 65 

 

112 За да защити сближаването на единния пазар на ЕС и да осигури 
конкурентоспособност и еднакви условия на конкуренция, Комисията 
предложи144 редица инициативи, като например работна група „Правоприлагане 
в областта на единния пазар“, инструмент за подкрепа на платежоспособността, 
Пакт за миграцията и убежището, Механизъм за стратегически инвестиции 
и фармацевтична стратегия. Освен това ЕС адаптира правилата за държавна 
помощ, като на 19 март 2020 г.145 прие нова временна рамка за държавна 
помощ и на 3 април146 я удължи (вж. приложение IV). Също така бяха одобрени 
и активирани няколко други инструмента, които могат да засилят 
възстановяването, като например инструментът за временна подкрепа с цел 
смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE) 
и подкрепата на ЕМС за кризи при пандемия (ПКП; вж. приложение IV). 

113 На национално равнище също бяха предприети многобройни фискални 
и икономически мерки. Приетите до момента мерки за фискална подкрепа се 
оценяват на над 3 % от БВП на ЕС-27, а мерките за предоставяне на подкрепа за 
ликвидност за секторите и предприятията, изпитващи финансови затруднения — 
на над 16 % от БВП на ЕС-27147. Според Европейския фискален мониторинг, 
в рамките на своя фискален отговор по-голямата част от държавите членки ще 
увеличат разходите си с около 1,6 % от БВП и ще предоставят данъчни 
облекчения в размер на още 1,4 % от БВП. За повече информация относно 
националните мерки, предприети в отговор на кризата поради COVID-19, вж. 
приложение V. 

114 На 15 април 2020 г. двамата председатели представиха „Съвместна 
европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка 

                                                      
144 „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“, 

COM(2020) 456 final, 27 май 2020 г., стр. 11—15. 

145 Европейска комисия, „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на 
икономиката в условията на сегашния взрив от COVID-19“, C(2020) 1863 final. 

146 Европейска комисия, „Изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ 
в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, 
C(2020) 2215 final. 

147 Еврогрупа, „Доклад относно всеобхватния отговор на икономическата политика във 
връзка с пандемията от COVID-19“, 9 април 2020 г. 
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с COVID-19“.148 В доклада се открояват четири ключови области за действие като 
част от пътя напред: 

o мерки за възстановяване на функционирането на единния пазар; 

o по-големи усилия за стимулиране на инвестициите; 

o глобални действия, по-специално в държавите в непосредствена близост до 
ЕС; 

o функционираща система на управление на ЕС и национално управление. 

  

                                                      
148 Европейска комисия и Европейски съвет, „Пътна карта за възстановяване – към по-

гъвкава, устойчива и справедлива Европа“, 15 април 2020 г. 
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Заключителни бележки 

115 Финансовата и икономическата криза и кризата с държавния дълг от 
периода 2008—2012 г. имаха дългосрочно въздействие върху растежа 
и фискалната стабилност на ЕС. 

116 През този период финансовата система на ЕС се характеризираше със слаб 
надзор, в т.ч. слабо сътрудничество при трансграничните дейности на банките 
и свързаните с тях рискове, неподходящи правила за оценката на риска 
и капиталовите изисквания, както и с това, че за големите банки не се прилагаше 
рамка за управлението на кризи (точки 08—09). 

117 Скоро финансовата криза от 2008 г. се превърна в криза с държавния дълг. 
Загубите на данъчни приходи, мерките за държавна помощ за подпомагане на 
банките и фискалните стимули спомогнаха за стабилизиране на икономиката 
в ранния етап на кризата, но доведоха до значително натрупване на публичен 
дълг. Наред с незавършената институционална структура на еврозоната, това 
създаде натиск върху спредовете на доходност на държавните ценни книжа 
и кредитните рейтинги на определени държави членки, а кризата с държавния 
дълг се отрази върху банковия сектор и икономиката като цяло (точки 11—16). 

118 За да преодолее тези слабости и да допринесе за по‐стабилна и устойчива 
финансова система, ЕС укрепи своята институционална и регулаторна рамка: 
Бяха определени органи за надзор на равнище ЕС; затегнати бяха 
микропруденциалните и макропруденциалните правила за банките и техните 
надзорници; приета беше нова рамка за управлението при кризи за банките, 
които са проблемни или има вероятност да станат проблемни; създадени бяха БС 
и СКП (точки 18—25). 

119 Предприетите мерки в периода след финансовата криза и кризата 
с държавния дълг доведоха до: 

o По‐добре регулирана финансова система — въведени са по‐стриктно 
регулиране и по‐голям надзор в отговор на разпространението на кризата 
и другите рискове, засягащи банките и небанковите финансови посредници 
(точки 37, 45—46); 

o Банкова система с подобрени капиталови и ликвидни буфери 

и възможности за споделяне на загуби. БС и ЕБО допринасят за 
ограничаване на рисковете за финансовата стабилност (точки 38—43); и 
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o По-голямо координиране между икономическите политики 
и националните бюджети — европейският семестър, който включва 
ревизирания ПСР, ПМД и политиките на Съюза за растеж и работни места, 
допринася за по-широкото координиране между икономическите политики 
в ЕС, като в същото време обръща по-голямо внимание на равнищата на 
дълга (точки 78—89). 

120 Все още съществуват предизвикателства и слабости обаче: ниската 
рентабилност на банките, високите равнища на НОК в някои държави членки, все 
още високата концентрация в някои банки на експозиции към държавни дългови 
инструменти (точки 49—62). 

121 В резултат на кризата бяха открити слабости в други сектори на 
финансовата система, в т.ч. застраховането и пенсионните фондове, други 
небанкови финансови посредници, инвестиционни фондове и пазарната 
инфраструктура (точки 63—70). Разработени са и редица действия по политиката 
с цел да се намалят рисковете, които биха могли да се породят в тези сектори 
в бъдеще, особено при големите системни стопански субекти. 

122 Настоящите предизвикателства са свързани с необходимостта от 
завършване на БС (точки 33—37) и СКП (точки 74—76), недостатъчно бързото 
темпо на икономическо сближаване на държавите членки, спънките 
в изпълнението на дейността на органите на ЕС, недостатъците 
в многостепенното сътрудничество между органите на ЕС и националните органи, 
слабостите в процедурата на отчитане и отслабването на фискалните позиции на 
повечето държави членки. Голяма част от тези въпроси са включени в наскоро 
публикувани доклади на ЕСП (точки 27—33, и 49—77). 

123 В своите одити на ППД, превантивната част на ПСР, ПМД и европейския 
семестър ЕСП заключава, че в хода на процесите на ЕС за координация се изготвят 
надеждни оценки и целесъобразни препоръки. Въпреки че е постигнат поне 
„известен напредък“ по изпълнението на повече от две трети от специфичните за 
всяка държава препоръки от периода 2011—2018 г. обаче, ниският процент на 
изпълнение в степен „изцяло“ от страна на държавите членки продължава да 
бъде предизвикателство. Основната отговорност се носи нанационално равнище 
(точки 90—93). 

124 През 2020 г. ЕС се озова в нова криза в резултат на пандемията от COVID 
19, която засегна производството, веригите на доставки и потреблението, 
и подложи на натиск публичните финанси. Първоначалната реакция беше да се 
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предприемат парични и фискални мерки и мерки на пруденциалната политика, за 
да се предпази финансовият сектор от икономическото въздействие и да се 
предотврати разрастването на икономическата криза до финансова (точки 94—
100). 

125 Прегледът на ЕСП показва, че инструментариумът на ЕС за справяне 
с кризата се е подобрил. Настоящата криза обаче е различна — тя може да стане 
по-мащабна в зависимост от дълбочината и бързината на вторичните ефекти и е 
съпътствана от по-голяма степен на несигурност по отношение на това как да се 
преодолеят рисковете за здравето, които я причиняват. Извлечените поуки от 
кризата от периода 2008—2012 г. показват, че: 

o разходите за една криза са значителни и създават изключителен натиск 
върху публичните финанси, както и риск от тройни странични ефекти между 
икономическите сектори, централните правителства и финансовия сектор; 

o с прилагането на категорични, общи действия от страна на ЕС в отговор на 
кризата, наред с координирани икономически и фискални политики, както 
и надеждни парични политики, се постигат добри резултати при 
управлението и преодоляването на кризи и по-добро възстановяване; 

o силният единен пазар, сближаването, солидарността и балансираното 
икономическо развитие, възстановяването на инвестициите и подкрепата за 
предприятията са от решаващо значение за излизането от кризата 
и връщането към пътя на икономически растеж. 

126 В резултат от извлечените поуки от финансовата криза и кризата 
с държавния дълг банките вече са подложени на много по-голям контрол по 
отношение на техните операции и разполагат с повече капиталови и ликвидни 
буфери за поемане на загуби. Като цяло, БС и ЕБО допринасят за ограничаване на 
рисковете за финансовата стабилност. Печалбите обаче продължават да бъдат 
слаби, а експозицията към държавния дълг е все още висока, както и нивата на 
НОК. В зависимост от продължителността и интензитета на рецесията в резултат 
на COVID-19, загубите от кредити могат да направят финансовата система по-
нестабилна (точки 100—108). 

127 Задействането на общата клауза за дерогация съгласно ПСР дава 
възможност всички държави членки да приложат незабавно фискални политики 
с цел подпомагане. В държавите, в които е имало високи равнища на обществен 
дълг отпреди кризата, може да се наблюдава по-голяма уязвимост (точки 109—
114). Според пролетната икономическа прогноза на Комисията от 2020 г. има риск 
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кризата с COVID-19 да доведе до по-нататъшно увеличаване на икономическите 
различия в ЕС. Въздействието на пандемията е различно в отделните държави 
членки. За различията допринасят и фактори като еволюция на кризата 
в здравеопазването, мащаб на туристическия сектор и свободата на преценка при 
определяне на първоначалните действия за реакция по фискалната политика. 
Може да се получат нарушения на вътрешния пазар. В бъдеще усилията за 
справяне с COVID-19 ще включват и други институционални действия и действия 
по политиката.  

Настоящият преглед беше приет от Одитен състав IV с ръководител Алекс 
БРЕНИНКМАЙЕР — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 
заседанието му от 8 септември 2020 г. 

За Сметната палата 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Председател  



 71 

 

Приложения 

Приложение I — Общи черти между трите европейски 
надзорни органа (ЕНО) 

01 Трите ЕНО (ЕБО, ЕОЦКП и ЕОЗППО) замениха предишните така наречени 
„комитети от ниво 3“. При тях се наблюдават следните сходства по отношение на 
управлението, целите и функциите (вж. фигура 1): 

o Управление: управляват се от съвет на надзорниците, който взема всички 
решения за политиката. Той се състои от председателя на ЕНО, представител 
на всяка от 27-те държави членки и други членове (без право на глас); 

o Цели: принос към краткосрочната, средносрочната и дългосрочната 
стабилност на финансовата система; подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар; осигуряване на целостта, прозрачността, ефикасността 
и нормалното функциониране на финансовите пазари; засилване на 
международната надзорна координация; предотвратяване на регулаторния 
арбитраж; и подобряване на защитата на клиентите и инвеститорите; 

o Основни функции: извършване на анализ на риска и редовно представяне на 
таблици за определяне на риска, статистически доклади и други документи 
за политиката, които служат и за сигнализиране на ЕССР за евентуални 
системни рискове; разработване на политики и единни наръчници, 
съдържащи технически и регулаторни стандарти за делегирани регламенти 
на Комисията (правила от ниво 2) и за насоки и документи с въпроси 
и отговори (стандарти от нива 3 и 4); 

o Сближаване: за да изградят обща надзорна рамка между НКО, ЕНО издават 
насоки, становища и документи с въпроси и отговори, извършват 
партньорски проверки за оценка на националните надзорни практики, 
посредничат между НКО и предприемат действия във връзка с нарушения на 
правото на ЕС; 

o Събиране на данни и разпространяване на информация: съставяне 
и предоставяне на централен регистър за единния наръчник, списъци на НКО 
в държавите членки, всички насоки и технически стандарти, регистри 
и данни. 
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Фигура 1 — Роля и управление на ЕНО 

 
Източник: ЕСП. 

02 След 10-годишно функциониране ЕНО непрекъснато развиват своята роля 
и прилагат интензивна програма за реформи. През септември 2017 г.149 
Комисията предложи пакет от реформи за подобряване на правомощията, 
управлението и финансирането на трите ЕНО. Предложенията включваха 
независим изпълнителен съвет (който да отговаря за вземането на решения за 
всеки отделен случай и за някои въпроси, свързани с надзора), засилване на 
ролята на ЕНО при валидирането на вътрешните модели и подобряване на 
наличните инструменти за насърчаване на сближаването на надзорните практики. 

03 През 2019 г. регламентите за създаване на ЕНО бяха изменени с Регламент 
(ЕС) 2019/2175. В резултат на това ролите на техните председатели бяха засилени, 
така че да определят дневния ред на съветите и да контролират разследванията, 
решенията по случаите, уреждането на спорове и процесуалните нарушения на 
правото на Съюза. 

                                                      
149 Европейска комисия, „Засилване на интегрирания надзор с цел укрепване на съюза на 

капиталовите пазари и финансовата интеграция в променяща се среда“, 20 
септември 2017 г. 
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Приложение II — Четири ключови етапа на рамката на ЕС за 
управление на кризи за банките 

01 Етап 1 — подготовка за преструктуриране и осигуряване на възможност за 
преструктуриране на всички банки: По време на „етапа на текущ надзор и обща 
подготовка“ надзорните органи наблюдават спазването на пруденциалните 
правила от страна на банките. Освен това надзорните органи следят банките да 
разполагат с подходящи планове за възстановяване, а органите за 
преструктуриране създават и актуализират плановете за преструктуриране150 
и следят банките да са подготвени за евентуално преструктуриране. 

02 Етап 2 — възстановяване: Банковите надзорни органи разполагат 
с процедури за идентифициране на кризи, за да установяват възможни проблеми. 
Ключов инструмент за това е годишният процес на надзорен преглед и оценка. По 
време на „етапа на възстановяване“ банките могат доброволно да използват 
посочените в плана за възстановяване варианти за възстановяване или други 
варианти за управление, ако положението на банката се влоши. 

03 Етап 3 — ранна намеса: Този етап се въвежда от органите за надзор151, 
в случай, че ситуацията продължи да се влошава. Те могат да предприемат мерки 
с различна степен на намеса, за да стабилизират положението, например да 
изискват използването на опции за възстановяване или дори да пристъпят към 
смяна на ръководството на банката152. Ако органите за надзор предприемат 
мерки за ранна намеса, органите по преструктурирането следва да бъдат 
уведомени, за да могат да започнат подготовка за евентуално преструктуриране. 
Въпреки че е предвидено да има етап на ранна намеса, той не представлява 
предварително условие, за да може банката да бъде обявена за „проблемна или 
с вероятност да стане проблемна“ (FOLTF)153. 

04 Етап 4 — преструктуриране или ликвидация: Ако състоянието не се 
подобри, „етапът на преструктуриране или ликвидация“ започва с оценка, че 

                                                      
150 Единен съвет за преструктуриране (SRB), Introduction to Resolution Planning, 14 юни 

2019 г. 

151 ЕБО, Guidelines on triggers for use of early intervention measures pursuant to Article 27(4) 
of Directive 2014/59/EU, 8 май 2015 г. 

152 Чл. 27, параграф 1 от Директива 2014/59/EC. 

153 Член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014. 
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банката е „проблемна или с вероятност да стане проблемна“ (FOLTF)154. Органите 
за надзор или тези за преструктуриране155 следва да декларират, че дадена банка 
е „проблемна или с вероятност да стане проблемна“, когато са изпълнени 
съответните условия за категорията FOLTF. Следователно е необходимо да има 
и оценка на това дали съществува реална вероятност алтернативни мерки на 
частния сектор или надзорни действия да предотвратят несъстоятелността на 
банката в рамките на разумен срок. 

05 След като една банка бъде обявена за FOLTF и не е възможно други мерки 
да предотвратят нейната несъстоятелност, органите за преструктуриране трябва 
да преценят дали банката следва да бъде ликвидирана съгласно националното 
производство по несъстоятелност или да бъде поставена в режим на 
преструктуриране въз основа на оценката на обществения интерес (вж. фигура 1). 
Обичайният ред за действие с банки, които са проблемни или има вероятност да 
станат проблемни, е да се пристъпи към ликвидация съгласно националните 
разпоредби в областта на несъстоятелността. Но ако с теста за публичен интерес 
се определи, че преструктурирането е пропорционално и необходимо за 
постигането на една или повече от петте цели, свързани с преструктурирането, то 
последното се задейства156. 

                                                      
154 Чл. 32, параграф 4 от Директива 2014/59/EC. 

155 СП и НОП в някои държави членки могат също да извършват оценка за FOLTF при 
определени условия. 

156 Чл. 32, параграф 5 от Директива 2014/59/EC. 
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Фигура 1 — Дърво на решенията за използване на 
преструктурирането или обичайната процедура на ликвидация на 
банките в Банковия съюз 

 
Източник: ЕСП. 

06 Ако бъде счетено, че преструктурирането не е пропорционално 
и необходимо за обществения интерес, се прилага ликвидация съгласно 
националните правила за несъстоятелност. Обратно, ако преструктурирането 
бъде счетено за пропорционално и необходимо в името на публичния интерес, 
органът за преструктуриране е длъжен да подготви схема за преструктуриране157. 
В схемата се определят, наред с другото, инструментите за преструктуриране, 
които ще бъдат използвани, както и дали и в каква степен ще се използва ЕФП. 
Ако се използва ЕФП, Комисията следва да одобри неговото използване от гледна 
точка на държавната помощ / конкуренцията158. След това е необходимо 
Комисията да одобри и схемата за преструктуриране. Накрая Съветът също трябва 
евентуално да вземе решение относно елементите на схемата за 

                                                      
157 Член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014. 

158 Член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014. 

• Отговорност на СП (за банките от негова 
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преструктуриране159. След това НОП отговарят за изпълнението на одобрената 
схема за преструктуриране в държавите членки съгласно националното право. 

 

                                                      
159 Член 18, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014. 
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Приложение III — Примери за разходи за финансовата криза и кризата с държавния дълг 
и разходи за кризата поради COVID-19  

Икономически 
параметър Финансова криза и криза с държавния дълг Криза поради COVID-19 

Държавна помощ 

За финансовия сектор беше одобрена държавна помощ в размер 
на 5058,9 млрд. евро (40,3 % от БВП на ЕС) за периода 1 октомври 
2008 г. до 1 октомври 2012 г., която включва предимно гаранции 
по банковите облигации и депозити160. 

Към 21 май националните мерки за ликвидност, в т.ч. схемите, 
одобрени от Комисията съгласно новата временна рамка за 
държавната помощ (включително гаранциите), са на обща 
стойност близо 2,5 трилиона евро.161 

                                                      
160 Доклад за държавната помощ за 2013 г. Европейска комисия. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Икономически 
параметър Финансова криза и криза с държавния дълг Криза поради COVID-19 

Преки нетни 
фискални разходи 

Преките нетни фискални разходи за периода 2007—2018 г. 
възлизат общо на 246 млрд. евро (2 % от БВП на ЕС за 2018 г.).162 

През април и май 2020 г. държавите членки предприеха 
дискреционни бюджетни мерки в размер на близо 3,2 % от БВП 
на ЕС и създадоха ликвидни улеснения в размер на 22 % от БВП 
на ЕС.163 Изчислено е, че отрицателните икономически последици 
от пандемията, наред с приетите като отговор от държавите — 
членки на еврозоната дискреционни бюджетни мерки, ще 
създадат допълнителни разходи за еврозоната в размер на около 
830 млрд. евро (около 7 % от БВП) през 2020 г. и 280 млрд. евро 
(около 2 % от БВП) през 2021 г. В различните държави членки тези 
допълнителни разходи ще варират от около 6 % от БВП до над 9 % 
от БВП през 2020 г. и от около 1,5 % от БВП до 4,4 % от БВП през 
2021 г.164 

                                                      
162 Евростат, Eurostat supplementary table for reporting government interventions to support financial institutions, април 2019 г. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Икономически 
параметър Финансова криза и криза с държавния дълг Криза поради COVID-19 

Гаранции 

Осем държави членки са предоставили гаранции, вариращи от 
10 % до 190 % от БВП на съответната държава членка за периода 
2007—2018 г. В края на 2009 г. условните задължения са 
достигнали върхови стойности от около 12 % от БВП на ЕС 
(1 421 млрд. евро), а в края на 2018 г. са намалели до 0,8 %. През 
2010 г. общото въздействие върху публичния дълг се е повишило 
до 6 % от БВП на ЕС (778 млрд. евро), а през 2018 г. е намаляло до 
3 %. 

Към 9 април държавите членки са се ангажирали да предоставят 
подкрепа за ликвидност (публични гаранционни схеми 
и отсрочени данъчни плащания) за секторите и дружествата, 
изпитващи финансови затруднения и недостиг на ликвидност, 
която се оценява на 16 % от БВП на ЕС.165 
ЕС предоставя 25 млрд. евро на Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), с цел мобилизиране на до 200 млрд. евро под 
формата на инвестиции в подкрепа на предприятия, по-
специално малки и средни предприятия166. 

Финансова помощ 
за държавите 
членки 

ЕС (чрез механизма за подкрепа за платежния баланс и ЕМФС) 
и държавите членки от еврозоната (чрез ЕИФС, ЕМС и механизма 
за отпускане на заеми за Гърция) са отпуснали заеми за 
финансова помощ на обща стойност 414,7 млрд. евро. 

Въз основа на съществуващите превантивни кредитни линии ЕМС 
ще предостави подкрепа за кризи при пандемия в размер до 2 % 
от БВП за 2019 г. за всяка държава от еврозоната (общо до 
240 млрд. евро) за финансиране на разходи, свързани със 
здравеопазването. Освен това Европейската комисия прие 
предложение за пакет за макрофинансова помощ на стойност 
3 млрд. евро за 10 партньори по политиката за разширяване 
и съседство, за да им помогне да ограничат отрицателните 
икономически последици от пандемията167. 

                                                      
165 Еврогрупа, „Доклад относно всеобхватния отговор на икономическата политика във връзка с пандемията от COVID-19“, 9 април 2020 г. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Икономически 
параметър Финансова криза и криза с държавния дълг Криза поради COVID-19 

Помощ от 
централните банки 
за осигуряване на 
ликвидност във 
връзка с кризата 

В края на 2012 г. чрез Евросистемата са предоставени заеми на 
стойност 1,3 трлн. евро на кредитни институции, с цел вливане на 
ликвидни средства в банковата система, особено в уязвимите 
държави168. 

ЕЦБ обяви, че ще предостави помощ за осигуряването на 
ликвидност в размер на 7,3 % от БВП на еврозоната (750 млрд. 
евро чрез новата програма за спешно закупуване на активи 
в отговор на пандемията до края на годината, в допълнение към 
договорените преди това 120 млрд. евро)169. Към момента на 
изготвяне на настоящия преглед нямаше налична оценка на 
мерките за ликвидност, предприети от националните централни 
банки в отговор на кризата, породена от COVID-19. 

Загуба на 
икономическо 
производство 

През 2016 г. Комисията изчисли, че потенциалният растеж 
в еврозоната е намалял от 1,9 % през периода 2000—2008 г. на 
0,5 % през следващия период (2009—2014 г.)170. 

Комисията изчисли, че потенциалният растеж в еврозоната е 
нараснал от 0,7 % през периода 2011—2015 г. на 1,3 % през 
следващия период (2016—2018 г.)171. През 2020 г. се очаква 
реалният БВП в еврозоната да намалее със 7,7 %, а през 2021 г. да 
се възстанови с около 6,3 %. Въпреки това се очаква 
производството през 2021 г. да бъде с почти 2 процентни пункта 
по-ниско, отколкото през 2019 г. 

Източник: ЕСП. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 Есенна икономическа прогноза на Комисията от 2016 г.: Умерен растеж във време на предизвикателства“, ЕК, ноември 2016, стр. 64. 

171 Пролетна икономическа прогноза на Комисията от 2020 г.: дълбока и неравномерна рецесия, несигурно възстановяване“, EК, 6 май 2020 г., 
стр. 174. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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Приложение IV — Общ преглед на първоначалните мерки, предприети на равнището на ЕС 
в отговор на кризата поради COVID-19 

Институция Мярка Описание 

Европейска 
комисия 

Инструмент Next 
Generation EU 

На 27 май, като част от новия план за възстановяване на ЕС на обща стойност 1 850 млрд. евро, Комисията 
предложи създаването на инструмента Next Generation EU с бюджет от 750 млрд. евро. Next Generation EU е нов 
еднократен инструмент за помощ за възстановяване със срок на действие до 31 декември 2024 г., който следва да 
бъде част от новата МФР с цел защита на поминъка, подкрепа на икономическото възстановяване и стимулиране 
на растежа. 

Средствата за инструмента следва да бъдат набрани чрез временно увеличаване на тавана за собствените ресурси, 
което ще позволи на ЕС да заеме средства на финансовите пазари. След това средствата ще бъдат предоставени на 
държавите членки чрез програми на ЕС и ще се изразходват в рамките на три стълба, включващи 500 млрд. евро 
под формата на безвъзмездна финансова помощ и 250 млрд. евро под формата на заеми; 

o Стълб 1 — Подкрепа за държавите членки да се възстановят, да поправят щетите и да излязат по-силни 
от кризата чрез: създаване на нов Механизъм за възстановяване и устойчивост с бюджет от 560 млрд. 
евро; въвеждане на нова инициатива REACT-EU с бюджет от 55 млрд. евро за допълване на подкрепата за 
сближаване на държавите членки; и чрез предоставяне на подкрепа за зеления преход; 

o Стълб 2 — Силен тласък на икономиката и частните инвестиции чрез: въвеждане на нов инструмент за 
подкрепа на платежоспособността в размер на 31 млрд. евро за мобилизиране на частни ресурси за 
подкрепа на предприятия; укрепване на програмата InvestEU чрез увеличение от повече от два пъти на 
нейния капацитет; и създаване на нов Механизъм за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU на 
стойност 15 млрд. евро с цел повишаване на устойчивостта и стратегическата автономност на ЕС по 
отношение на ключови технологии и на веригите за създаване на стойност; и 

o Стълб 3 — Извличане на поуки от кризата чрез: предложение за създаване на нова програма EU4Health на 
стойност 9,4 млрд. евро, за да се повиши готовността на ЕС за здравни кризи; укрепване на програмите 
rescEU и „Хоризонт Европа“; и укрепване както на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие 
и международно сътрудничество, така и на Инструмента за хуманитарна помощ. 

Инвестиционна 
инициатива 
в отговор на 

Инициатива, предназначена да подпомогне най-засегнатите сектори и изложените на най-голям риск региони 
в държавите членки. По нея се отпускат 37 млрд. евро от европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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Институция Мярка Описание 

кризата, поради 
COVID-19 

Чрез Инвестиционната инициатива в отговор на кризата поради COVID-19 плюс допълнително се увеличава 
гъвкавостта при използването на бюджета на ЕС, като той се допълва от: 

o 28 млрд. евро от структурните фондове за периода 2014—2020 г., които все още не са разпределени за 
конкретни проекти; и 

o до 800 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС, които ще бъдат предоставени на най-силно засегнатите 
държави членки. 

Временна рамка за 
мерки за държавна 

помощ 

Включва пет вида помощ: (1) пряка безвъзмездна финансова помощ, селективни данъчни предимства и авансови 
средства; (2) държавни гаранции; (3) субсидирани публични заеми за предприятията; (4) гаранции за банките, 
които предоставят държавна помощ на реалната икономика; и (5) застраховане на краткосрочни експортни 
кредити. 

Мерките бяха допълнени от подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, свързана с COVID-19, 
изграждане и модернизиране на съоръжения за изпитване, производство на съответни продукти за справяне 
с епидемичния взрив от COVID-19, целенасочени мерки за отсрочване на плащането на данъци и/или спиране на 
плащането на социалноосигурителните вноски, както и целенасочени мерки за субсидии за заплатите на 
служителите. 

Гаранция за 
Европейския 

инвестиционен 
фонд 
(ЕИФ) 

1 млрд. евро, които ще бъдат предоставени от бюджета на ЕС като гаранция за ЕИФ, за да се гарантира, че банките 
осигуряват достатъчно ликвидност за покриване на капиталовите нужди на малките и средните предприятия 
(МСП), и по-специално на малките дружества със средна пазарна капитализация: 

o 500 млн. евро от гаранцията на ЕС по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), 
предоставени за гаранция по заеми по COSME; 

o 100 млн. евро от гаранцията на ЕС по линия на ЕФСИ, предоставени на разположение за Гаранционния 
механизъм InnovFin за МСП; 

o 250 млн. евро от операциите на ЕФСИ по компонента за инфраструктура и иновации, отпуснати за 
инструментите за подкрепа на МСП; 

o 150 млн. евро, които да бъдат преразпределени в рамките на компонента за МСП на ЕФСИ от по-
дългосрочни за по-краткосрочни интервенции. 

Фискални правила Подкрепа за държавите членки, с която им се предоставят достатъчно ликвидност и гъвкавост, според фискалните 
правила на ЕС, по-специално чрез: 
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Институция Мярка Описание 

o вземане предвид на допълнителните разходи за кризата поради COVID-19 при оценката на съответствието 
с фискалните правила на ЕС; и 

o адаптиране на изискваните от държавите членки фискални усилия, като се вземат предвид специфичните 
за всяка държава ситуации в случай на отрицателен растеж или големи спадове в дейността; 
Тези първоначални действия са последвани от задействането на общата клауза за дерогация съгласно ПСР. 

Инструмент за 
подкрепа с цел 
смекчаване на 
рисковете от 

безработица при 
извънредно 
положение 

(SURE) 

Нова инициатива за предоставяне на финансова помощ на обща стойност до 100 млрд. евро под формата на заеми 
за всички държави членки, обезпечена чрез система от гаранции от държавите членки. С инструмента SURE ще се 
помогне на държавите членки да финансират предимно национални краткосрочни схеми за заетост и подобни 
мерки за преодоляване на рисковете, свързани с безработица и загуба на доходи, а също така и някои мерки, 
свързани с опазване на здравето, по-конкретно на работното място. 

   

Европейска 
централна банка 

Програма за 
закупуване на 

активи в условията 
на извънредна 

ситуация, 
причинена от 

пандемия 
(PEPP) 

Временна програма за закупуване по гъвкав начин на ценни книжа на частния и публичния сектор за 
противодействие на икономическите последици от кризата с COVID-19. Общата стойност на PEPP е 750 млрд. евро 
и тя допълва допълнителните мерки за закупуване на активи в размер на 120 млрд. евро. 

Закупуване на 
търговски ценни 

книжа 

Закупуване на книжа с достатъчно кредитно качество с цел разширяване на допустимите обезпечения при 
операциите по рефинансиране на ЕЦБ. 
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Институция Мярка Описание 

Операции по 
рефинансиране 

Предоставяне на ликвидност в размер до 3 трлн. евро чрез операции по рефинансиране, по-специално на евтини 
заеми за банките, познати като дългосрочни операции по рефинансиране (ДОР), и на облекчени условия за 
съществуваща програма за „целево“ кредитиране. 

Европейски 
банкови 

надзорници 

Освобождаване на допълнителен банков капитал в размер на близо 120 млрд. евро, който може да подпомогне 
значително за капацитета за банките от еврозоната: 
o Капиталови и ликвидни буфери — ЕЦБ ще позволи на банките временно да извършват дейност под 

равнището на капитала, определено в насоките по втори стълб, предпазния капиталов буфер и ККЛП; 
o Състав на капитала за изискванията по втори стълб — банките ще имат възможност частично да използват 

капиталови инструменти, които не са включени в инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, за 
да изпълнят изискванията по втори стълб. С това се въвежда мярка, за която беше планирано да влезе в сила 
през януари 2021 г. с преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ V); 

o Надзорни мерки — ЕЦБ ще вземе предвид и оперативната гъвкавост при прилагането на специфични за 
отделните банки надзорни мерки. 

Европейска 
инвестиционна 

банка 

Подкрепа за МСП 

ЕИБ/ЕИФ имат за цел да покрият краткосрочните нужди от финансиране на МСП, причинени от COVID-19, 
посредством: 
o Схеми за гарантиране на банките въз основа на съществуващи програми за незабавно разпределяне, по 

които ще се мобилизира финансиране в размер до 8 млрд. евро; 
o Линии за осигуряване на ликвидност за банките за осигуряване на подпомагане в размер на допълнителни 

10 млрд. евро оборотен капитал за МСП и дружества със средна пазарна капитализация; 
o Програми за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа — за прехвърляне на риск по портфейли от 

заеми за МСП, по които ще се мобилизират още 10 млрд. евро подкрепа. 

Гаранционен фонд 
на ЕИБ 

Създаване на общоевропейски гаранционен фонд в размер на 25 млрд. евро с цел мобилизиране на до 200 млрд. 
евро в инвестиции за подпомагане на реалната икономика чрез местните банки и други финансови посредници. 
Фондът ще бъде финансиран от държавите — членки на ЕС, в зависимост от техния акционерен дял в ЕИБ. 

Европейски 
механизъм за 

стабилност 

Подкрепа за кризи 
при пандемия 

(ПКП) 

Въз основа на кредитната линия с разширени условия по ЕМС, с ПКП може да се подпомогнат 2 % от 
икономическото производство на дадена държава от еврозоната, за да се покрият част от разходите за кризата 
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поради COVID-19 (общ обем от около 240 млрд. евро, ако всичките 19 държави получат средства от кредитната 
линия). 

Европейски 
орган за 

застраховане 
и професионално 

пенсионно 
осигуряване 

Мерки за 
осигуряване на 

непрекъснатост на 
стопанската 

дейност, 
финансова 
стабилност 
и защита на 

потребителите 

Мерките, като например препоръките относно надзорната гъвкавост по отношение на сроковете за докладване 
и публично оповестяване, имат за цел да улеснят застрахователите да продължат да обслужват своите клиенти. 
Освен това, предвид на общата несигурност относно мащаба и продължителността на кризата, ЕОЗППО призова 
застрахователите и пенсионните фондове да възприемат предпазлив подход и да смекчат последиците от 
въздействието на COVID-19, например чрез временно прекратяване на всички дискреционни разпределения на 
дивиденти и обратно изкупуване на акции, с цел да се запази капитал и да се допринесе за финансовата 
стабилност. И накрая, ЕОЗППО поиска от застрахователите да посочат продуктите си, засегнати вследствие на 
кризата поради COVID-19, и да обмислят предприемането на пропорционални коригиращи мерки в случаите, 
в които може да е възникнало несправедливо третиране на клиенти. 

Източник: ЕСП. 
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Приложение V — Общ преглед на основните видове мерки 
за държавна помощ в отговор на кризата поради COVID-19 

Мярка Описание 

Безвъзмездна 
финансова помощ 

и вливания на капитал 

Цел: удовлетворяване на спешните нужди от ликвидност на 
предприятията. 

Праг: 800 000 евро на предприятие (обща номинална стойност на 
мерките) / 120 000 евро на предприятие, извършващо дейност 
в сектора на рибарството и аквакултурите / 100 000 евро на 
предприятие с дейност в производството на селскостопански 
продукти. 

Субсидирани (публични) 
заеми 

Цел: гарантиране, че банките продължават да предоставят заеми 
на предприятията, така че те да покриват непосредствените си 
нужди от оборотен капитал и инвестиции. 

Праг: нулеви лихви само за заеми в размер до 800 000 евро 
(номинална стойност). 

Гаранции 
Цел: подпомагане на нуждаещи се предприятия. 

Праг: за заеми в размер до 800 000 евро (номинален) гаранциите 
могат да покрият до 100 %. 

Застраховане на 
кредити 

Цел: защита на европейските износители срещу риск от неплащане 
от страна на чуждестранен купувач. 

Праг: поради пандемията от COVID-19 всички държави членки 
временно са изключени от списъка на държавите с „продаваеми 
рискове“. 

Данъчни предимства 
и подлежащи на 

връщане авансови 
средства 

Цел: подпомагане на сектори, региони и видове предприятия, 
които са най-засегнати от кризата. 

Праг: вж. безвъзмездна финансова помощ и вливания на капитал. 

Субсидии за заплати 
и отсрочване на 

плащането на 
социалноосигурителни 

вноски 

Цел: подпомагане на предприятията в секторите или регионите, 
които са най-засегнати от продължаващата криза и които 
в противен случай ще трябва да съкратят служители. 

Праг: Не са определени стойности за ЕС 

Специфични за 
секторите мерки: банки 

Цел: стимулиране на кредитните институции, които играят 
решаваща роля в подпомагането на стопанската дейност в ЕС. 

Праг: Не са определени стойности за ЕС 

Мерки за 
домакинствата 

Цел: заместване на загубени доходи. 

Праг: Не са определени стойности за ЕС 

Източник: Европейска комисия. 
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Речник на термините 
Банки: В настоящия преглед за банки се считат кредитни институции 
и инвестиционни посредници, които са обект на съответното право на ЕС. 

Банков надзор: Мониторинг на банките и предприемане на подходящи действия 
за надзор, за да се следи, че те работят безопасно, благонадеждно и при спазване 
на приложимите правила и регламенти. 

Държавен дълг: Средства, които се дължат от централното правителство, като 
понякога включват дълга на държавните предприятия и системите за социална 
сигурност към местни и чуждестранни кредитори. 

Държавна помощ: Пряка или непряка държавна помощ за дружество или 
организация, която му дава предимство пред неговите конкуренти. 

Евросистема: Събирателен термин, който се използва за ЕЦБ и националните 
централни банки на държавите, които са приели еврото. 

Капиталово изискване за платежоспособност: Размерът на собствения капитал, 
който се изисква да притежават застрахователните и презастрахователните 
дружества в ЕС. 

Капиталово изискване: Размерът на собствения капитал, който се изисква да 
притежава една банка спрямо размера на нейните рисковопретеглени активи, за 
да бъде по-добре подготвена да устои на неочаквани загуби. 

Коефициент на лоста (или още „отношение на ливъридж“ и „ливъридж“): 
Размерът на активите на дадена банка и на нейните задбалансови задължения, 
без рисково претегляне, спрямо собствения ѝ капитал (определян като капитал от 
първи ред). 

Макропруденциален надзор: Надзор, свързан със стабилността на финансовата 
система като цяло. 

Микропруденциален надзор: Надзор, съсредоточен върху отделните финансови 
институции като съставни части на финансовата система. 

Национален компетентен орган (НКО): Национален орган, отговарящ за надзора 
на определени финансови субекти и пазари (като например банки, 
застрахователи, пенсионни фондове и пазарни инфраструктури), който има 
правомощието да изпълнява определени функции. 
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Необслужван кредит (НОК): Кредит, по който плащанията са просрочени за 
определен срок (обикновено 90 дни) или за който има данни, че е малко 
вероятно да бъде погасен изцяло. 

Оценка на институция, която е проблемна или има вероятност да стане 
проблемна (FOLTF): Оценка, изготвена от органа за надзор на банката, в която се 
разглежда дали банката се намира в едно или повече от следните условия: 
i) нарушава или вероятно скоро ще наруши определени регулаторни изисквания 
по начин, по който има основание да се отнеме разрешението за осъществяване 
на дейност; ii) активите ѝ са по-малко от пасивите или вероятно скоро ще бъде 
така; iii) не е в състояние или вероятно скоро няма да бъде в състояние да плати 
дълговете си или други задължения при настъпване на падежа им; (iv) има нужда 
от извънредна публична финансова подкрепа. 

Преструктуриране: Организирано прекратяване на дейността на проблемна 
финансова институция, за да се осигури продължаване на основните ѝ функции, 
да се запази финансовата стабилност и да се защитят публичните средства, като 
се сведе до минимум необходимостта от публична финансова подкрепа. 

Рекапитализация: Вливане на капитал в дадено дружество, с цел подобряване на 
неговия коефициент „дълг/собствен капитал“. 

Стрес тестове: Симулация за оценяване на способността на дадена финансова 
институция да устои на различни сценарии на криза. 

Финансов пазар: Пазар за продажба и покупка на финансови активи, като 
например акции, облигации, валути и деривати. 

Финансова помощ: Финансова подкрепа от ЕС (например заеми), предоставена 
на държави във финансово затруднение, с цел да бъдат подпомогнати да 
възстановят своето макроикономическо или финансово състояние и да могат да 
изпълняват своите задължения в публичния сектор или задълженията си във 
връзка с платежния баланс. 
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Списък на съкращенията 
АИФ: Алтернативен инвестиционен фонд 

АКР: Агенции за кредитен рейтинг 

БВП: Брутен вътрешен продукт 

БС: Банков съюз 

ГД „Икономически и финансови въпроси“: Генерална дирекция „Икономически 
и финансови въпроси“ на Комисията 

ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ 
(FISMA): Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на 
капиталовите пазари“ на Комисията 

ГД: Генерална дирекция 

Директива „Платежоспособност ІІ“: Директива относно започването 
и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност 

ДКИ: Директива за капиталовите изисквания 

ДЛУАИФ: Директива относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове 

ДПФИ: Директива за пазарите на финансови инструменти 

EБО: Европейски банков орган 

ЕИФ: Европейски инвестиционен фонд 

ЕИФС: Европейски инструмент за финансова стабилност 

ЕМП: Единен механизъм за преструктуриране 

ЕМС: Европейски механизъм за стабилност 

ЕМФС: Европейски механизъм за финансова стабилност 

ЕНМ: Единен надзорен механизъм 

ЕНО: Европейски надзорни органи 
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ЕОЗППО: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване 

ЕОЦКП: Европейски орган за ценни книжа и пазари 

ЕС: Европейски съюз 

ЕСЗД: Европейска схема за застраховане на депозитите 

ЕССР: Европейски съвет за системен риск 

ЕСФН: Европейска система за финансов надзор 

ЕФП: Единен фонд за преструктуриране 

ЕФС: Европейски фискален съвет 

ЕФСИ: Европейски фонд за стратегически инвестиции 

ЕЦБ: Европейска централна банка 

ИППО II: Директива относно дейностите и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване 

ИППО: Институции за професионално пенсионно осигуряване 

ИПС: Икономически и паричен съюз 

ККЛП: Коефициент на краткосрочното ликвидно покритие 

МВФ: Международен валутен фонд 

МСП: Малки и средни предприятия 

МСФО: Международни стандарти за финансово отчитане 

НКО: Национални компетентни органи 

НОК: Необслужвани кредити 

НОП: Национални органи за преструктуриране 

ПКП: Подкрепа за кризи при пандемия 

ПМД: Процедура при макроикономически дисбаланси 

ППД: Процедура при прекомерен дефицит 
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ППДб: Процедура при прекомерен дисбаланс 

ПСК: Програми за стабилност или конвергенция 

ПСР: Пакт за стабилност и растеж 

РКИ II: Преразгледан регламент за капиталовите изисквания 

РКИ/ДКИ IV: Регламент за капиталовите изисквания и Директива за капиталовите 
изисквания IV 

РКИ: Регламент за капиталовите изисквания 

РПФИ: Регламент относно пазарите на финансови инструменти 

СГЗВ: Схема за гарантиране на застрахователните вземания 

СКП: Съюз на капиталовите пазари 

СП: Единен съвет за преструктуриране 

СФС: Съвет за финансова стабилност 

ЦК: Централен контрагент 

EMIR: Регламент за европейската пазарна инфраструктура 

FOLTF: Институция, която е проблемна или има вероятност да стане проблемна 

IAIS: Международна асоциация на органите за застрахователен надзор 

OTC: Извънборсов 

OПT: Окончателни парични трансакции 

PEPP: Програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, 
причинена от пандемия 

SURE: Инструмент за подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при 
извънредно положение 
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Екип на ЕСП 
Преглед на ЕСП „Какви реформи предприе ЕС в отговор на поуките от 
финансовата и дълговата криза в държавите членки в периода 2008—2012 г.?“ 

Настоящият преглед беше приет от Одитен състав IV, с ръководител Alex 
Brenninkmeijer — член на ЕСП. Одитната задача беше ръководена от Ivana Maletić 
— член на ЕСП, с подкрепата на Sandra Diering — ръководител на нейния кабинет, 
Tea Japunčić — асистент в кабинета; Paul Stafford — главен ръководител; 
Jacques Sciberras — ръководител на задача; Mathias Blaas и Adrian Savin — 
одитори. 

Поради пандемията от COVID-19 и строгите условия на изолация ЕСП не може да 
предостави снимка на одитния екип. 

 



 

 

ВТОРСКИ ПРАВА 

© Европейски съюз, 2020 г. 

Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната употреба на 
информация се изпълнява чрез Решение № 6-2019 на Европейската сметна палата относно 
политиката за свободно достъпни данни и повторната употреба на документи.  

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), съдържанието на 
информацията на ЕСП, притежавана от ЕС, е лицензирано в рамките на лиценза по програма 
„Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторното 
използване е позволено, при условие че са посочени първоначалните източници и извършените 
промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва да не изменя първоначалния 
смисъл или послание на документа. Европейската сметна палата не носи отговорност за 
последствия, възникнали в резултат на повторното използване.  

Уреждането на допълнителни права в случаите, когато дадено съдържание изобразява 
разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на ЕСП или фотографии, 
включващи трети страни, е Ваша отговорност. В случаите, когато е получено разрешение, то 
отменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при употребата. 

За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, възможно е 
да трябва да поискате разрешение директно от носителите на авторските права. 

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти, 
търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени от политиката на 
ЕСП за повторна употреба и не са преотстъпени на Вас. 

Всички уебстраници на институциите на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu, 
съдържат препратки към уебстраниците на трети страни. Тъй като ЕСП не контролира тяхното 
съдържание, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност на данните и с политиката 
за авторските права. 

Използване на логото на Европейската сметна палата  

Логото на Европейска сметна палата не може да се използва без предварително 
разрешение от нейна страна. 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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