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тримесечен бюлетин

Считано от 1 октомври 2020г. България 
се присъедини към Единния надзорен 
механизъм (ЕНМ) чрез установяването на 
тясно сътрудничество между Българската 
народна банка (БНБ) и Европейската 
централна банка (ЕЦБ). Присъединяването 
към ЕНМ е следствие на решение (ЕС) 
2020/1015, взето от ЕЦБ от 24 юни 2020г.

Заедно с присъединяването към ЕНМ 
България се присъедини и към Единния 
механизъм за преструктуриране (ЕМП).

ЕНМ и ЕМП са двата действащи към момента блока на така наречения 
банков съюз в еврозоната. Присъединяването към банковия съюз беше 
предварително условие за присъединяването на българския лев към 
валутния механизъм ERM II

1. Участие в Единния надзорен механизъм

ЕНМ е названието на системата за банков надзор в еврозоната. Той 
включва ЕЦБ и националните надзорни органи на участващите държави. 
За държавите извън еврозоната се прилага така нареченият режим на 
тясно сътрудничество между съответния национален надзорен орган и 
ЕЦБ – механизмът, установен за България. Основните цели на ЕНМ са да 
осигурява сигурността и стабилността на европейската банкова система, да 
засили финансовата интеграция и прилагането на последователен надзор.

ЕЦБ упражнява банков надзор в сътрудничество с националните надзорни 
органи чрез установяване на общ подход към текущия надзор, предприемане 
на хармонизирани надзорни действия и коригиращи мерки и осигуряване 
на последователното прилагане на разпоредбите и надзорните политики. 
ЕЦБ има правомощията да извършва надзорен преглед, проверки на 
място и разследвания, да издава или отнема лицензи за банкова дейност, 
да оценява придобиването и разпореждането с  квалифицирани дялови 
участия от страна на банките, да осигурява спазването на пруденциалните 
правила на ЕС, да определя по-високи капиталови изисквания (буфери), 
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за да противодейства на евентуални финансови рискове. Надзорните 
функции на ЕЦБ се изпълняват от нейния Надзорен съвет. С решение на 
Управителния съвет на БНБ Радослав Миленков – подуправител, ръководещ 
“Банков надзор“, е представителят на БНБ в Надзорния съвет на ЕЦБ със 
същите права и задължения като всички останали членове, включително 
право на глас.

Надзорният съвет на ЕЦБ подготвя проектите на решения, които 
след това се приемат от Управителния съвет на ЕЦБ, следвайки така 
наречената процедура при липса на възражения (non-objection procedure) 
Управителният съвет на ЕЦБ приема и други решения по общата рамка на 
ЕНМ, без прилагане на процедура при липса на възражения. В Управителния 
съвет на ЕЦБ няма представител на България, тъй като той се състои от 
членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и управителите на централните 
банки от страните-членки на еврозоната.

ЕЦБ отговаря за надзора над определените като значими институции във 
всички аспекти на тяхната дейност, включително дистанционен надзор, 
инспекции на място, така наречените хоризонтални функции: надзорна 
методология, оценка на модели, лицензии, оценка за надеждност и 
пригодност на членове на управителните органи на банките. Тъй като 
България не членува в еврозоната и решенията на ЕЦБ нямат правна 
сила в страната, БНБ ще издава индивидуални административни актове 
по отношение на значимите институции при искане от ЕЦБ и в пълно 
съответствие с него. За целите на директния надзор върху определените 
като значими банки БНБ определи подкоординатори, както и представители 
в съвместните надзорни екипи, които участват на всички етапи от процеса 
на осъществяване на надзор. Съвместните надзорни екипи са отговорни 
за цялостната оценка на риска, стабилността и уязвимостта на всяка 
една от значимите кредитните институции. Те определят и съответните 
надзорни мерки в случай на необходимост включително допълнителните 
капиталови изисквания по Втори стълб на Базел II. Съвместните надзорни 
екипи правят оценка на адекватността на вътрешните оценки на капитала 
и ликвидността и рисковете за тях, на плановете за възстановяване, както 
и на адекватността на бизнес-модела и корпоративното управление на 
всяка една банка. По отношение на въпросите на политиката, свързани с 
пруденциалния надзор, представители на БНБ участват в други комитети 
и структури, които подпомагат работата на ЕЦБ във връзка със задачите, 
които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) № 1024/2013.

ЕЦБ отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции и за 
общите процедури за всички кредитни институции. Директният надзор над 
класифицираните като по-малко значими институции се осъществява от 
БНБ, но при пълна хармонизация на надзорния процес с този на ЕЦБ. БНБ 
спазва насоките и исканията, издадени от ЕЦБ и предприема необходимите 
мерки за изпълнение на правните актове на ЕЦБ по Регламент (ЕС)  
№ 1024/2013, включително като издава необходимите административни 
актове. В тази връзка ЕЦБ упражнява контрол по прилагането на всички 
насоки и стандарти на ЕНМ в работата на БНБ включително и по отношение 
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на процеса на надзорен преглед и оценка и инспекциите на място. ЕЦБ 
разполага с определени директни правомощия по отношение на по-
малко значими институции, свързани с процеса на издаване и отнемане на 
лицензии, одобрения на придобиване и освобождаване от класифицирани 
дялови участия в кредитни институции, издаването на общи препоръки, 
указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции на място, 
включително и поемане във всеки един момент на директен надзор над по-
малко значими институции. За целите на надзора над по-малко значимите 
банки към ЕНМ на ЕЦБ е създадена структура, в която БНБ участва. В 
рамките на структурата се обсъждат въпросите на надзора над по-малко 
значимите институции на страните от ЕНМ.

Участието в ЕНМ включва и предоставяне на ЕЦБ на цялата информация, 
необходима за изпълнение на задачите на ЕЦБ, включително такава, която 
съставлява банкова и професионална тайна.

ЕЦБ събира такси за осъществяването на надзорната си дейност, като този 
принцип съответно ще се прилага и за банките в България. 

2. Участие в Единния механизъм за преструктуриране

Участието в ЕМП произтича от участието в ЕНМ.

ЕМП обхваща всички банки, които извършват дейност в държавите 
членки, участващи в ЕНМ и има за цел прилагането на ефективни 
и еднообразни правила за преструктуриране и еднакви условия за 
финансиране на преструктурирането в рамките на банковия съюз. Тази 
функция се осъществява от специализирана агенция на Съюза - Единния 
съвет за преструктуриране (ЕСП), който изпълнява задачите и упражнява 
правомощията си в тясно сътрудничество с националните органи за 
преструктуриране. 

ЕСП е изграден като колегиален орган, в състава на който се включват 
постоянни (изпълнителни) членове и по един член, определен от всяка 
участваща държава, представляващ нейните национални органи за 
преструктуриране. В зависимост от естеството на въпросите, които подлежат 
на разглеждане и решаване, ЕСП заседава във формат пленарна сесия, 
изпълнителна сесия или разширена изпълнителна сесия. В заседанията на 
пленарната сесия участват постоянните членове и всички представители 
на участващите държави членки. Решенията на пленарната сесия се вземат 
с гласуване с обикновено мнозинство, като всеки член има право на един 
глас. Разширената изпълнителна сесия заседава в състав от постоянните 
членове на ЕСП и представителите на участващите държави, в които са 
установени банките, във връзка с които се приема съответното решение. 
Решенията на изпълнителната сесия, където участват постоянните членове 
на ЕСП, се приемат чрез консенсус, а при невъзможност - посредством 
гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на постоянните членове 
на ЕСП. С решение на Управителния съвет на БНБ Калин Христов – 
подуправител, ръководещ управление “Емисионно“, е определен за 
представител на БНБ в ЕСП с право на глас при участието си в пленарната 
сесия и с права и задължения като всички останали неизпълнителни 
членове при участието си в разширената изпълнителна сесия на ЕСП.

Разпределението на функциите и задачите между ЕСП и националните 
органи за преструктуриране е съобразено с разпределението на 
надзорните функции между ЕЦБ и надзорните органи на участващите 
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държави. ЕСП взема решения по всички въпроси относно планирането на 
преструктурирането и предприемането на действия по преструктуриране 
по отношение на значимите субекти или групи, попадащи под прекия 
надзор на ЕЦБ и по отношение на трансгранични групи в рамките на 
банковия съюз. В този процес националните органи за преструктуриране 
подпомагат ЕСП, а след вземане на решенията предприемат съответни 
действия или приемат свои решения за изпълнение на решенията или 
указанията на ЕСП. За целите на тясното сътрудничество БНБ определи свои 
представители за членове на вътрешните екипи за преструктуриране, които 
са създадени за всеки субект или група, попадащи в обхвата на преките 
правомощия на ЕСП. Вътрешните екипи за преструктуриране подпомагат 
ЕСП при изпълнението на неговите функции, подготвят документите 
за заседанията на разширената изпълнителна сесия и осъществяват 
ежедневната комуникация и координация между експертите на ЕСП и 
националните органи за преструктуриране. По отношение на институции и 
групи, които не са определени за значими и не извършват трансгранична 
дейност, националните органи за преструктуриране упражняват в пълнен 
обем правомощията по планиране на преструктурирането, оценка на 
възможността за преструктуриране и отстраняване на пречките пред 
възможността за преструктуриране, както и действия по преструктуриране. 
Заедно с това, с цел да се гарантира ефективно и последователно прилагане 
на рамката на преструктурирането, ЕСП издава насоки и общи указания до 
националните органи за преструктуриране във връзка с изпълнението на 
задачите и приемането на решенията за преструктуриране. 

В рамките на ЕМП националните механизми за финансиране на 
преструктурирането са заместени от Единния фонд за преструктуриране 
(ЕФП), в който кредитните институции от участващите държави членки 
правят предварителни, а при необходимост и последващи вноски. 
Решенията относно определяне на размера на вноските на банките в 
ЕФП, както и относно управлението на средствата в ЕФП се вземат от ЕСП. 
Задължение за националните органи за преструктуриране е да уведомяват 
институциите за определения им индивидуален размер на вноските, 
както и да набират и прехвърлят събраните суми в ЕФП. Използването на 
средствата от ЕФП за финансиране на преструктурирането на проблемни 
кредитни институции от банковия съюз е изключително правомощие на 
ЕСП. Тази функция ЕСП ще упражнява както по отношение на банките в 
България, попадащи под прекия надзор на ЕЦБ, така и по отношение на 
банките, за които БНБ продължава и в рамките на ЕМП да бъде орган за 
преструктуриране с преки правомощия. 

Считано от датата, на която започна да се прилага решението на ЕЦБ 
за установяване на тясно сътрудничество, управлението на Фонда за 
преструктуриране на банки (ФПБ) премина към БНБ. Наличните във ФПБ 
средства бяха разпределени съответно в подфонд за финансиране на 
инструментите и правомощията за преструктуриране по отношение на 
клонове на кредитни институции от трети държави и подфонд за набиране 
на вноските на кредитните институции, установени в България. Двата 
подфонда се управляват отделно. В изпълнение на Споразумението 
относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния 
фонд за преструктуриране, което е ратифицирано през 2018г. от Република 
България, непосредствено след началната дата на тясното сътрудничество, 
от подфонда за набиране на вноските на кредитните институции по сметката 
на ЕФП бе прехвърлена сумата 81 018 259.53 евро. Сумата е определена 
с решение на ЕСП от 18 септември 2020г. и представлява първоначална 
вноска в ЕФП равна на сумата, която би била прехвърлена от Република 
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България ако участваше в ЕНМ и ЕМП считано от 2016г. – годината, в 
която започва да се прилага Споразумението. След извършения превод 
средствата, останали в подфонда за набиране на вноските на кредитните 
институции, ще се приспадат от задълженията на институциите за бъдещи 
вноски в ЕФП, но не могат да се използват пряко за финансиране на 
преструктурирането на кредитните институции, осъществяващи дейност в 
България. 

Ролята на ЕСП като централизиран орган за преструктуриране е свързана 
и с определени преки правомощия по отношение на всички институции, 
в това число и на по-малко значимите институции. ЕСП разполага с 
правомощия да изисква предоставянето на информация, да извършва общи 
разследвания и проверки на място, както и да налага административни 
наказания и имуществени санкции при неизпълнение на задълженията, 
произтичащи от Регламента за ЕМП. Освен това, ЕСП разработва общи 
политики и правила, които да бъдат прилагани с оглед синхронизиране на 
анализите във връзка с подготовката на плановете за преструктуриране 
и при предприемане на действия по преструктуриране. Проекти на този 
вид документи се изготвят в рамките на така наречените хоризонтални 
звена и се разглеждат в рамките на работни групи и/или под-комитети на 
ЕСП, в които са представени участващите държави. БНБ също ще участва 
със свои представители в работата на работните групи и под-комитети. 
Осъществяването на тясно сътрудничество между ЕСП и БНБ, като орган за 
преструктуриране на кредитни институции, включва изискване за обмен на 
данни и предоставяне на ЕСП на информацията, необходима за изпълнение 
на неговите задачи, включително информация, която съставлява банкова и 
професионална тайна.

За банките в България ще възникне ново задължение да внасят 
определените от ЕСП такси за покриване на административните разходи, 
свързани с упражняването на функциите и задачите на ЕСП. 

3. Реорганизиране на дейности в БНБ

Тясното сътрудничество е процес, в рамките на който както на БНБ, 
така и на кредитните институции ще се наложи адаптиране на модела 
на взаимодействие по отношение на надзорния процес и дейностите, 
свързани с преструктуриране на банки.

В практически план в БНБ това означава реорганизация на управленските, 
административните, информационните и бюджетните процеси в тези две 
сфери, както и увеличаване броя на служителите, заети в тези дейности.

Досега дейностите по осъществяването на банковия надзор и работата, 
свързана с преструктуриране на банки, бяха финансирани чрез монетарния 
доход на БНБ. От 2021г. БНБ преминава към принципа на ЕЦБ и ЕСП за 
финансиране на съответните дейности чрез събирането на такси от 
кредитните институции.
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ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ 
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

През последните години усилията на Централен депозитар 
АД (ЦД АД) следват устойчива тенденция за прилагане на 
най-добрите европейски практики за предлагане на услуги 
в областта на корпоративните действия - основен фактор за 
ефективното функциониране на паневропейския финансов 
пазар, безпроблемното прилагане на паричната политика 
и гарантиране на финансовата стабилност. В качеството 
си на член на European Central Securities Depositories 
Association (ECSDA), още през 2012г. ЦД АД сформира 
междуведомствена работна група (Bulgarian Market 
Implementation Group – BG MIG), обединяваща усилията на 

представители на почти всички сегменти на корпоративния пазар в страната, 
по преодоляване на различията между одобрените Пазарни стандарти 
за корпоративни действия, разработени от Съвместна работна група по 
корпоративни действия (CAJWG) и утвърдените правила и процедури на 
национално ниво в тази област. Дейностите на работната група включват 
и ежегодното изготвяне на Progress Reports, които се представят пред 
European Market Implementation Group (EMIG), на която европейските 
депозитарни институции отчитат напредъка в хармонизационния процес 
с приетите методологически изисквания в областта на корпоративните 
действия. Изготвените в резултат от EMIG доклади се представят пред ЕК.

В края на 2019г., във връзка с проекта на Европейската централна банка за 
интеграция на финансовите пазари чрез разработване на хармонизирани 
процеси за управление на обезпеченията, корпоративните действия и 
фактурирането бе сформирана Национална група за България, в която 
ЦД и ДДЦК имат водеща роля. Основният фокус на групата е, на база 
разработените от AMI-SeCo (Advisory Group on Market Infrastructures 
for Securities and Collateral), да бъдат консолидирани и периодично 
актуализирани Adaptation time tables. В тях обект на анализ са дълговите 
ценни книжа и тяхната обработка по цялата попечителска верига. По 
този начин на практика ЦД АД изготви цялостна оценка за степента 
на съответствие на националната пазарна практика с европейските 
изисквания, касаещи корпоративните действия за всички видове 
финансови инструменти.

Подобряване качеството на предлаганите услуги в областта на 
корпоративните действия естествено се осъществява и с непрекъснато 
развиване и усъвършенстване на информационната система на ЦД в 
отговор, както на разпоредбите на националното ни законодателство, 
така и изпреварващо да репликира в немалко отношения изискванията 
на международните директиви и регламенти, сред които специално и 
Shareholders Right Directive. 

Във връзка с влизането в сила от септември 2020г. на чл. 110г от Закона 
за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, ЦД АД предостави 
възможност за надлежно предаване на информацията за предстоящи 
корпоративни събития.

За публичните дружества бе изградена електронна платформа за подаване 
на информация в стандартизиран формат по чл. 110г, ал. 1-5 от ЗППЦК 
относно предстоящи корпоративни действия. Електронната форма съдържа 
необходимите реквизити за предаване на информация за инициирани 
корпоративни събития, съгласно действащите стандарти и пазарни 

Васил Големански 
Изпълнителен директор на 

Централен депозитар
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практики. Платформа осъществява комуникация директно със системата 
за генериранe и изпращане на съобщения към членовете на ЦД АД, 
съответно, при въвеждане на данни от публичните дружества се извършва 
автоматично изпращане на електронните съобщения към членовете на 
Депозитаря. Приемането, разчитането и обработката на информацията от 
членовете на ЦД АД също се извършва напълно автоматично. 

Друго, не по-малко съществено и значимо направление, в което експертно 
инвестираше ЦД АД, по отношение на корпоративните действия бе 
завършването на проекта ЕПОС “Електронна платформа за провеждане 
на общи събрания“. ЕПОС представлява качествено нова разработка, 
съизмерима с най-добрите практики в европейски мащаб. ЕПОС е създадена 
за провеждане на напълно електронни или хибридни (с физическо участие) 
общи събрания /ОС/. Предлага пълна автоматизация на дейностите на 
дружествата - от анонсиране на информацията за свикване на ОС до 
провеждането им. За акционерите предоставя възможност за избор за 
най-удобния и подходящ начин на гласуване електронно: предварително 
лично или чрез пълномощник (електроно упълномощаване), online лично 
или чрез пълномощник – услуги, които много чуждестранни инвеститори 
и глобални попечители биха искали да видят на нашия пазар. В случай на 
хибридно ОС тези възможности се допълват и комбинират с гласуване 
физически, на място, като използваният софтуер предлага облекчаване в 
оптимална степен дейностите на администратора на ОС.

Официалното ЕПОС бе представен през декември 2018г. в гр. София 
по време на годишната среща на Европейската група за въвеждане на 
стандарти при общите събрания European Market Implementation Group 
for General Meetings (GMs E-MIG), на която Централен депозитар беше 
домакин. Оценката, която получи ЦД, е признание за страната ни на този 
най-представителен форум и беше: “България е един от най-модерните 
пазари в Европа“. Така ЦД АД, като институция, която лидира тенденциите, 
декларира, че вече е отговорна, не просто да съблюдава, а да участва в 
създаването на най-добрите практики в Европа. БФБ бе първата институция, 
която в периода 2018-2020г. използва ЕПОС за провеждане на годишните 
си ОС.

ЕПОС, освен като иновативен програмен продукт в сферата на организиране 
на ОС, се оказа и изключително навременен, предвид условията, наложени 
от глобална пандемия на Covid 19. 

През юли 2020г. Българо-американската кредитна банка стана първата 
публична банкова институция, която използва ЕПОС в страната ни, 
съобразявайки се с въведените противоепидемични мерки.

Два месеца по-късно и най-голямата българска ИТ компания - Сирма Груп 
Холдинг, избра електронната платформа на Централен депозитар, за да 
организира най-важния си корпоративен форум, при спазване на всички 
мерки за безопасност и грижа за участниците. 

С внедряването на двете системи за обработване на Корпоративни 
действия ЦД отговаря напълно на съвременните тенденции за развитие в 
тази област.
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20 ГОДИНИ КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ КЪМ УС НА АББ

Тази година Комитетът по информационни 
технологии /КИТ/ към Асоциацията на 
търговските банки, сега Асоциация на 
банките в България /АББ/, навършва 
20 години. Той е създаден с решение 
на Управителния съвет на АББ, който е 
предвидил своевременно потребността от 
адекватен формат на сътрудничество на 
банките в периода на задълбочаващата се 
дигитализация във финансовите и банковите 
институции и развитието на различните 

платформи за разплащания и обмен на информация в националната 
банкова система. 

Инициативата за сформиране на Комитета по ИТ към АББ, беше оповестена 
на втория банков ИТ Форум през април 2000 година от Валентин Събев,  
ИТ директор на ОББ по това време. Тя бе подкрепена от останалите 
банкови ИТ директори, участвали в това събитие. През май 2000г. се състоя 
първото заседание на Комитета, приело статута му и избрало ръководство с 
председател - Валентин Събев (ОББ) и зам.-председатели - Огнян Дренски 
(ТБ „Биохим”) и Кристин Крумов (Булбанк). От 2011г. до момента Комитетът 
се ръководи от Юрий Генов (Банка ДСК). 

Комитетът стартира своята активна дейност в периода на приключване 
на банковата приватизация и навлизането на чуждестранни банки 
на българския пазар. Съществен отпечатък върху дейността му дава 
стандартизирането и последващото консолидиране на банковата дейност. 

Настоящият век се характеризира с редица банково-технологични 
предизвикателства, произтичащи от  променящите се  регулации в 
страната, предизвикани от присъединяването ни към ЕС и  технологичното 
хармонизиране на банковата практика у нас с тази в страните на ЕС. Тези 
процеси доведоха до преминаване към централизирани информационни 
модели, чийто ефект се прояви в изграждането и функционирането на 
българските банки като модерни и иновативни финансови институции.

Дейността на Комитета, който структурно, наред с другите комитети и 
работни групи в АББ, представлява помощно и консултативно звено към 
Управителния съвет на Асоциацията, се фокусира върху три основни 
направления.

Първото направление е да изпълнява ролята на експертно-консултативно 
звено за банкови технологични експертизи, анализи, консултации, 
коментари, както и да изготвя становища и препоръки по адаптирането на 
технически аспекти на нормативи и регулации от национално значение. 

Юрий Генов 
Председател на Комитета по 
информационни технологии 

към УС на АББ

Валентин Събев 
Бивш председател на 
Комитета по информационни 
технологии към УС на АББ

8
#63

октомври 2020



Второто направление в дейността на Комитета покрива функции, присъщи 
за координирането на работата при реализацията на национални  
проекти, пряко или косвено свързани с ИТ. Успешното им изпълнение 
е предопределено и от задълбочените обсъждания и доминиращата 
професионална експертиза на заседанията на Комитета. 

Третото направление в дейността на Комитета се изразява в създаването 
на професионална неформална среда за споделяне на опит между 
институциите, добри практики при технологично обновление и адаптирането 
на банковите практики в България към европейските и световни стандарти. 

По инициатива на УС на АББ, в определени моменти Комитетът бе 
въвлечен в големи национални проекти, осъществявани под егидата на 
БНБ, изискващи ИТ промени във всичките банкови системи. Голяма част 
от тях поставиха основите на съвременната платежна система в страната и 
методологията за взаимодействие между банките и национални институции 
и регулатори. 

Пример за такава радикална промяна е въвеждането на системата РИНГС 
за национален сетълмент в реално време, базирана на стандартите на 
SWIFT. За да се постигне равнопоставеност между всички банки, на свое 
заседание Комитетът по информационни технологии обсъди и подкрепи 
инициативата за създаването на национално сервизно бюро за SWIFT 
операции към Банксервиз през 2003г. 

Друга успешна дейност на Комитета е свързана с въвеждането на 
унифициран IBAN формат на номерата на клиентските банкови сметки във 
всички банки в България. 

За осигуряване на прозрачен мониторинг по изразходването на бюджетни 
средства в национален обхват, Комитетът обсъди и подпомогна със своите 
виждания внедряването на система за електронни бюджетни разплащания 
(СЕБРА) през 2001г. Техническа подкрепа получи и системата БИСЕРА 6 - за 
преминаване към трикратно дневно разплащане, което имаше положително 
въздействие върху оперативната дейност на банките и подобряването на  
обслужването на техните клиенти.
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

   През м. юни УС на АББ предложи на УС на БНБ удължаване с 90 дни на 
крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките 
по Реда за отсрочване (“Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми 
задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции 
във връзка с въведеното на 13.03.2020г. от Народното събрание извънредно 
положение във връзка с пандемията от COVID-19”).

Предложението на УС на АББ до БНБ беше отправено след съгласуване 
с членовете на Асоциацията и е във връзка с решението на Европейския 
банков орган (ЕБО) от 18 юни 2020г. за възможно удължаване на крайния 
срок за прилагане на Насоките на ЕБО относно законодателните и частните 
мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/
GL/2020/02) до 30 септември 2020г., спрямо първоначално предвидения 
срок от 30 юни 2020г.

След взетото на 9 юли 2020г. решение от УС на БНБ за утвърждаване на 
промените, клиентите, които отговарят на изискванията за отсрочване на 
задължения, имаха възможност да заявят, че искат да се възползват от 
предложените условия до 23 септември 2020г. За клиентите на банките – 
физически и юридически лица, беше допустимо да отсрочват задължения 
за срок до 6 месеца. Този срок изтича на 31 март 2021г.

По данни на БНБ, за периода от април до август 2020г. по Реда за 
отсрочване са разсрочени близо 109 хил. кредити на банкови клиенти, 
на обща стойност над 9 млрд. лв., съставляващи приблизително 15% от 
сумата на кредитния портфейл на банките. Одобрените за разсрочване 
кредити за предприятия са над 14 хил. броя, на стойност близо 7 млрд. 
лв. Това представлява около 20% от общата сума на фирмените кредити. 
Одобрените искания на домакинства са близо 95 хил. броя за малко над 2 
млрд. лв. или 8,5% от общата сума на кредитите за домакинства.

За банките в България посочените оповестени от БНБ данни показват 
съществения успех на предложената от АББ и утвърдена от БНБ мярка 
за облекчаване на кредитополучателите в условията на продължаващата 
пандемия.

   През м. септември се проведе годишното Общо събрание на 
Международен банков институт (МБИ) ООД, който практически е собственост 
на АББ. На него беше приет отчетът за дейността на дружеството за 2019г., 
както и финансовият план за 2020г. Освен изпълнителният директор на 
дружеството - г-жа Мария Георгиева, мандатите си, като управители на 
дружеството, продължават г-жа Петя Димитрова - главен изпълнителен 
директор на Юробанк България и г-жа Диана Митева - изпълнителен 
директор на Банка ДСК. МБИ адаптира работата си към условията на 
усложнената епидемична обстановка, като продължава да организира 
дистанционно обучения и семинари по най-актуалните и важни за банките 
теми, при активно взаимодействие с АББ.
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