
 

СТАНОВИЩЕ  

на Асоциация на индустриалния капитал в България относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги и проект 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху 

финансовите конгломерати 

 

Във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по 

предоставяне на услуги и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, които ще бъдат обсъждани на 

заседанието на Комисията по икономическа политика и туризъм, което ще се проведе на 

03.07.2013 г., бихме искали да отбележим следното: 

 Считаме, че прецизирането на текстовете на разпоредбите, уреждащи временното 

предоставяне на услуги в Закона за дейностите по предоставяне на услуги, ще внесе по-

голяма яснота относно същността на предвидения в закона механизъм за осъществяването 

им. На мнение сме, че предвидената в закона възможност за временното или еднократното 

предоставяне на определени услуги от лица, придобили право да упражняват конкретната 

дейност в друга държава членка на ЕС, ще окаже положително влияние върху икономиката 

на страната. Чуждестранните лица, които се възползват от тази законова възможност, ще 

могат да направят своеобразна преценка за перспективата да развиват бизнес в страната без 

да се налага да извършват множество административни дейности по регистрация, което от 

своя страна би допринесло и за увеличаване на чуждестранните инвестиции в страната.  

 

 По отношение на предвиденото в законопроекта за изменение и допълнение на 

Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати създаване на нова ал. 7 в 

чл. 3 от закона със следния текст: 

 „(7) Ако групата по ал. 2 достига прага по ал. 1, но най-малкият сектор в групата не 

превишава левовата равностойност на 6 млрд. евро, БНБ и КФН могат по общо съгласие с 

другите съответни компетентни органи да решат да не разглеждат групата като 



финансов конгломерат или да не прилагат разпоредбите на чл. 10, 11 или 13, ако смятат, че 

разглеждането на групата като финансов конгломерат или прилагането на тези 

разпоредби не е необходимо или ще е неподходящо или подвеждащо по отношение на целите 

на допълнителния надзор.”, 

 считаме, че заложеният праг от 6 млрд. евро за най-малкия сектор в групата не 

отговаря на българската действителност. В случай че тази промяна бъде приета, 

преобладаваща част от финансовите конгломерати ще бъдат третирани или не като такива по 

преценка на БНБ и КФН. 

 Въвеждането в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 

допълнителния надзор върху финансовите конгломерати на изискването поднадзорните лица 

на ниво ФК да предоставят поне веднъж годишно на БНБ, съответно на КФН, детайлна 

информация за правната, управленската и организационната структура на групата, 

включително относно поднадзорните лица, нерегулираните дъщерни дружества и 

значимите клонове, както и да оповестяват публично веднъж годишно чрез пълно описание 

правната, управленската и организационната структура на ФК или чрез позоваване на вече 

оповестена еквивалентна информация, определено ще допринесе за по-голямата публичност 

на финансовите конгломерати, но също така ще представлява и една допълнителна 

административна тежест за тях. Би било по-подходящо, ако посочената в разпоредбата 

информация бъде събрана еднократно, като на поднадзорните лица бъде вменено 

задължението да предоставят на БНБ, съответно на КФН, информация при настъпване на 

промяна във вече обявените обстоятелства. 

 

 

 Към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по 

предоставяне на услуги >> 

 

 Към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за допълнителния 

надзор върху финансовите конгломерати >> 
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