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1. Спазване на насоките задълженията 
за докладване 

Статут на насоките 

1. Този документ съдържа насоки, издадени съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/20101. 
Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, компетентните органи и 
финансовите институции полагат всички усилия за спазване на насоките.   

2. В насоките е представено становището на ЕБО за подходящите надзорни практики в 
Европейската система за финансов надзор или за това как правото на Съюза следва да се 
прилага в дадена област. Компетентните органи, както са дефинирани в член 4, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за които се отнасят тези насоки, трябва да ги спазват, като ги 
включат в практиките си по подходящ начин (напр. като изменят своята правна рамка или 
надзорни процеси), включително когато насоките са насочени основно към институциите. 

Изисквания за отчетност 

3. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, най-късно до 23.04.2018 
компетентните органи са длъжни да уведомят ЕБО дали спазват или възнамеряват да спазват 
тези насоки, в противен случай - за причините за неспазване.  

4. При липса на уведомление в този срок ЕБО счита, че компетентните органи не спазват 
изискването за отчетност. Уведомленията трябва да се изпратят чрез подаване на формата, 
намираща се на уебсайта на ЕБО, на адрес compliance@eba.europa.eu, като се посочи 
референтен номер ‘EBA/GL/2017/15’. Уведомленията следва да се подават от лица, 
оправомощени да докладват за наличието на съответствие от името на техните компетентни 
органи.  Всяка промяна в статута на спазването трябва също да се отчита пред ЕБО.  

5. Уведомленията се публикуват на уебсайта на ЕБО в съответствие с член 16, параграф 3. 

  

                                                                                                          

1 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на 
Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на 
Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр.12). 

mailto:compliance@eba.europa.eu
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2. Предмет, обхват и определения 

Предмет и обхват на прилагане 

6. Настоящите насоки определят подхода, който институциите следва да използват, съгласно 
член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, при прилагането на изискването за 
групиране на двама или повече клиенти в "група от свързани клиенти", когато те носят общ 
риск съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от същия регламент.   

Адресати 

7. Настоящите насоки са предназначени за компетентните органи, както са определени в член 
4, параграф 2, подточка i) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и за финансовите институции, както 
са определени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.  

Определения 

8. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Регламент (ЕС) 
№ 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, имат същото значение в настоящите насоки.  
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3. Въвеждане 

Дата на прилагане 

9. Насоките влизат в сила от 1 януари 2019 г. 

Отмяна  

10. "Указанията за прилагането на ревизирания режим на големите експозиции" на Комитета на 
европейските банкови надзорници от 11 декември 2009 г. се отменят считано от 1 януари 
2019 г. 
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4. Групи от свързани клиенти въз 
основа на контрол 

11. При прилагане на член 4, параграф 1, точка 39, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 
институциите трябва да считат, че когато между двама или повече клиенти има отношение на 
контрол, те носят общ риск.   

12. В изключителни случаи, когато институциите могат да докажат, че няма общ риск, въпреки 
съществуването на отношение на контрол между клиентите, институциите следва да 
документират съответните обстоятелства, обосноваващи случая, по изчерпателен и 
разбираем начин. Например в конкретни случаи, когато дружество със специална цел, 
контролирано от друг клиент (напр. инициатор), е изцяло обособено и защитено от 
несъстоятелност - така че да няма никакъв възможен канал за разпространение, 
следователно и общ риск между дружеството със специална цел и контролиращото 
предприятие - тогава би било възможно да се докаже, че няма общ риск (вж. сценарий C 1 от 
приложението). 

13. Институциите следва да прилагат понятието контрол, както е определено в член 4, параграф 
1, точка 37 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както следва: 

а) По отношение на клиенти, които изготвят своите консолидирани финансови отчети в 
съответствие с националните разпоредби, транспониращи Директива 2013/34/ЕС, 2 
институциите следва да се позовават на отношението между предприятие майка и 
неговите дъщерни предприятия по смисъла на член 22, параграфи 1 и 2 от Директива 
2013/34/ЕС. За тази цел институциите следва съответно да групират клиентите въз 
основа на консолидираните финансови отчети на клиентите. За целта позоваванията 
на Директива 2013/34/ЕС следва да се разбират като позовавания на националните 
разпоредби, транспониращи Директива 2013/34/ЕС в държавите членки, в които 
клиентите на институциите трябва да изготвят консолидираните си финансови отчети. 

б) По отношение на клиенти, които изготвят своите консолидирани финансови отчети в 
съответствие с международните счетоводни стандарти, приети от Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002, институциите следва да се позовават на 
отношението на контрол между предприятие майка и неговите дъщерни предприятия 
по смисъла на гореспоменатите счетоводни стандарти. За тази цел институциите 
следва съответно да групират клиентите въз основа на консолидираните финансови 
отчети на клиентите. 

                                                                                                          

2  Член 22, параграфи 1 и 2 от Директива 2013/34/ЕС заменя съдържанието на член 1 от Директива 83/349/ЕИО, 
упоменато в член 4, параграф 1, точка 37 от Регламент (ЕС) № 575/2013. В съответствие с член 52 от Директива 
2013/34/ЕС, позоваванията на отменената директива трябва да се считат за позовавания на Директива 2013/34/ЕС и 
трябва да се четат съобразно таблицата за съответствие в приложение VII от нея.  
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в) По отношение на клиенти, за които не са приложими точка а) или точка б) от 
настоящия параграф (напр. физически лица, централни правителства и клиенти, които 
изготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с счетоводните 
правила на трета държава), институциите следва да разглеждат като отношения на 
контрол отношенията между всяко физическо или юридическо лице и предприятие, 
които са сходни с отношенията между предприятие майка - дъщерно предприятие, 
посочени в букви а) и б) от настоящия параграф.  

При извършването на тази оценка институциите следва да счетат, че съществува 
отношение на контрол, при наличие на някое от следните условия:  

i. притежание на мнозинството от правата на глас на акционерите или членовете 
в друго предприятие; 

ii. право или възможност за назначаване или отстраняване на мнозинството от 
членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго 
предприятие; 

iii. право или възможност за упражняване на господстващо влияние върху друго 
предприятие на основата на договор или разпоредби в учредителния акт или 
устава.  

Други възможни показатели за контрол, които институциите следва да вземат 
предвид при тяхната оценка, включват следното: 

iv. правомощие за вземане на решение относно стратегията или за управление на 
дейността на предприятие; 

v. правомощие за вземане на решение относно ключови трансакции, като 
например прехвърляне на печалби или загуби; 

vi. право или възможност за координиране на управлението на предприятие с 
това на други предприятия за постигане на обща цел (напр. когато едни и същи 
физически лица участват в ръководството или борда на две или повече 
предприятия); 

vii. притежание на повече от 50% от капиталовите дялове на друго предприятие. 

14. Тъй като счетоводните критерии или показатели за контрол, определени в параграф 13, букви 
а), б) и в), са решаващият фактор при оценката за съществуването на отношение на контрол, 
институциите следва да групират двама или повече клиенти въз основа на отношение на 
контрол, както е описано в този раздел, дори когато съответните клиенти не са включени в 
едни и същи консолидирани финансови отчети, тъй като подлежат на освобождаване по 
силата на приложимите счетоводни правила, например съгласно член 23 от Директива 
2013/34/ЕС.  
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15. Институциите следва да групират двама или повече клиенти в група от свързани клиенти въз 
основа на отношение на контрол между клиентите независимо дали експозициите към тези 
клиенти са освободени от прилагането на лимита за големите експозиции съгласно член 400, 
параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) №  575/2013 или в съответствие с изключенията според 
националните разпоредби, прилагащи член 493, параграф 3 от същия регламент.  
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5. Алтернативен подход за 
експозициите към централни 
правителства  

16. В съответствие с определението за "група от свързани клиенти" съгласно член 4, параграф 1, 
точка 39, последна алинея от Регламент (ЕС) №  575/2013 институциите могат да оценяват 
съществуването на група от свързани клиенти поотделно за всяко лице, което е пряко 
контролирано или пряко свързано с централното правителство ("алтернативен подход").3 

17. Гореспомената разпоредба позволява частично приложение на алтернативния подход, т.е. 
отделно оценяване на физическите и юридическите лица, пряко контролирани от или пряко 
свързани с централното правителство (вж. сценарий CG 1 от приложението).  

18. Разпоредбата също уточнява, че:  

а) Централното правителство се включва във всяка от групите свързани клиенти, определени 
поотделно за физическите или юридическите лица, които са пряко контролирани от или 
пряко свързани с централното правителство (вж. сценарий CG 2 от приложението). 

б) Всяка група от свързани клиенти съгласно точка а) включва също и лица, контролирани от 
или свързани с лицето, което е пряко контролирано от или пряко свързано с централното 
правителство (вж. сценарий CG 3 от приложението). 

19. Когато предприятията, пряко контролирани от или пряко свързани с централното 
правителство, са икономически взаимозависими, те следва да формират отделни групи от 
свързани клиенти (без централното правителство), в допълнение на групите от свързани 
клиенти, формирани в съответствие с алтернативния подход (вж. сценарий CG 4 от 
приложението). 

20.  Съгласно последното изречение от член 4, параграф 1, точка 39, последна алинея от 
Регламент (ЕС) № 575/2013, този раздел от насоките се прилага и за регионални правителства 
или местни органи на властта, за които се прилага член 115, параграф 2 от същия регламент, 
и физически и юридически лица, пряко контролирани или свързани с тези регионални 
правителства или местни органи на властта. 

  

                                                                                                          

3  В съответствие с член 400, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 за активи, които представляват 
вземания от централни правителства, които при липса на обезпечение биха получили рисково тегло от 0% съгласно 
стандартизирания подход, не се прилага член 395, параграф 1 (максимални размери на големите експозиции) от 
същия регламент. 
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6. Установяване на свързаност въз 
основа на икономическа зависимост  

21. При оценяване на свързаността между техните клиенти въз основа на икономическа 
зависимост в съответствие с член 4, параграф 1, точка 39, буква б) от Регламент (ЕС) № 
575/2013 институциите следва да вземат предвид конкретните обстоятелства на всеки случай, 
по-специално дали евентуалните финансови затруднения или несъстоятелност на даден 
клиент биха довели до затруднения при финансиране или изплащане на задълженията за 
друг клиент (вж. сценарии E 1, E 2, E 3 и E 4 от приложението). 

22. Когато една институция може да докаже, че финансовите затруднения или несъстоятелност 
на даден клиент не биха довели до затруднения при финансиране или изплащане на 
задълженията за друг клиент, не е необходимо съответните клиенти да бъдат считани за 
носещи общ риск. Освен това, не е необходимо двама клиенти да бъдат считани за носещи 
общ риск, ако единият клиент е икономически зависим от другия клиент по ограничен начин, 
тоест клиентът може лесно да замени другия клиент.  

23. При оценяването на икономическата зависимост институциите следва да вземат предвид по-
специално следните ситуации: 

а) Когато един клиент е гарантирал изцяло или частично експозицията на друг клиент и 
експозицията е толкова значима за гаранта, че той би изпитал финансови затруднения, 
ако възникне претенция.4 

б) Когато един клиент е отговорен съгласно своя правен статут като член на предприятие, 
например комплементар в командитно дружество, а експозицията е толкова 
значителна за клиента, че той вероятно ще изпита финансови затруднения, ако 
възникне претенция срещу предприятието. 

в) Когато значителна част от брутните приходи или брутните разходи на клиента (на 
годишна основа) произлизат от трансакции с друг клиент (напр. собственик на 
жилищен или търговски имот, чийто наемател плаща значителна част от наема), който 
не може да бъде лесно заменен. 

г) Когато значителна част от продукцията/резултатът на клиента се продава на друг 
клиент на институцията и продукцията/резултатът не могат да бъдат лесно продадени 
на други клиенти. 

                                                                                                          

4 Тази ситуация се отнася до гаранции, които не отговарят на изискването за приемливост, предвидено в трета част, 
дял II, глава 4 (Редуциране на кредитен риск) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и следствие на това не може да се използва 
подхода на заместването (посочен в член 403 от същия регламент) за целите на пруденциалния надзор.  
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д) Когато очакваният източник на средства за изплащането на кредитите на двама или 
повече клиенти е един и същ и никой от клиентите няма друг независим източник на 
приходи, с който кредитът да може да бъде обслужван и изцяло изплатен.  

е) Други ситуации, в които по закон или договор клиентите са съвместно отговорни за 
задължения към институцията (напр. длъжник и неговия съдлъжник или длъжник и 
неговия/нейния съпруг(а)/партньор). 

ж) Когато значителна част от вземанията или задълженията на даден клиент са към друг 
клиент. 

з) Когато клиентите имат общи собственици, акционери или управители. Например 
хоризонтални групи, при които едно предприятие е свързано с едно или повече други 
предприятия, тъй като имат обща акционерна структура без единичен контролиращ 
акционер или тъй като се управляват на единна основа. Това управление може да е 
въз основата на договор, сключен между предприятията, или на разпоредби от 
учредителните актове или уставите на тези предприятия, или ако административното 
ръководство или надзорните органи на предприятието и на едно или повече други 
предприятия са съставени до голяма степен от едни и същи лица.  

24. Институциите следва също да вземат предвид неизчерпателния списък от ситуации в 
параграф 23 при оценката на връзките между предприятия, извършващи паралелна банкова 
дейност.5 Институциите следва да обърнат внимание и на факта, че връзките между субекти, 
непопадащи в обхвата на определението за предприятия, извършващи паралелна банкова 
дейност, най-вероятно няма да се състоят от капиталови връзки, а от друг вид отношения, т.е. 
ситуации на фактически контрол или отношения, определени от договорни задължения, 
непряка подкрепа или потенциален риск за репутацията (напр. спонсорство или ползване на 
търговска марка). 

25. Когато клиентът на дадена институция е икономически зависим от няколко клиента, които не 
са зависими един от друг, институцията следва да включи последните в отделни групи от 
свързани клиенти (заедно със зависимия клиент).  

26. Институциите следва да формират група от свързани клиенти, когато двама или повече от 
техните клиенти са икономически зависими от дадено предприятие, дори ако това 
предприятие не е клиент на институцията. 

27. Институциите следва да групират двама или повече клиенти в група от свързани клиенти въз 
основа на икономическа зависимост между тези клиенти, независимо дали експозициите 
към тези клиенти са освободени от прилагането на лимита за големите експозиции съгласно 
член 400, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или в съответствие с освобождаване 
съгласно националните разпоредби, прилагащи член 493, параграф 3 от същия регламент. 

                                                                                                          

5 Както е определено в Насоките на ЕБО относно лимитите за максималния размер на експозициите към предприятия, 
извършващи паралелна банкова дейност извън регулирана рамка, съгласно член 395, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-limits-on-exposures-to-
shadow-banking 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-limits-on-exposures-to-shadow-banking
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-limits-on-exposures-to-shadow-banking
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Икономическа зависимост чрез основен източник на 
финансиране 

28. Институциите следва да вземат предвид ситуации, при които финансовите затруднения на 
един клиент вероятно биха се разпространили към друг такъв поради еднопосочна или 
двупосочна зависимост от общ източник на финансиране. Това не включва случаи, при които 
клиентите получават финансиране от един и същ пазар (напр. пазара на търговски ценни 
книжа) или където зависимостта на клиентите от техния настоящ източник на финансиране се 
дължи на тяхната влошаваща се кредитоспособност, поради която не биха могли да заменят 
съответния източник на финансиране. 

29. Институциите следва да вземат предвид случаи, при които общият източник на финансиране, 
от който клиентите са зависими, се предоставя от самата институция, нейната финансова 
група или свързани лица (вж. сценарии E 5 и E 6 от приложението)6 Това, че клиентите са 
клиенти на една и съща институция, само по себе си не е изискване те да бъдат групирани, 
ако институцията, която предоставя финансирането, може лесно да бъде заменена.  

30. Институциите следва също да извършат оценка на риска от верижно разпространение или 
несистемния риск, който може да възникне при следните ситуации:  

а) използване на едно финансиращо предприятие (напр. една и съща банка или 
финансов посредник, които не могат да бъдат лесно заменени); 

б) използване на сходни структури; 

в) разчитане на ангажименти от един източник (напр. гаранции, кредитна подкрепа в 
структурирани трансакции или неангажиращи ликвидни улеснения), вземайки 
предвид неговата платежоспособност особено когато съществуват падежни 
несъответствия между падежа на базисните активи и честотата на необходимостта от 
рефинансиране.  

 

  

                                                                                                          

6 В съображение 54 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се постановява: "При определяне дали съществуват групи свързани 
клиенти и съответно — експозиции, съставляващи едно цяло от гледна точка на поемания риск, е важно да се отчитат 
и рисковете, породени от общ източник на значително финансиране, предоставено от самата институция, нейната 
финансова група или свързани лица". 
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7. Отношение между взаимовръзки 
чрез контрол и взаимовръзки чрез 
икономическа зависимост 

31. Институциите следва първо да определят кои клиенти са свързани въз основа на контрол в 
съответствие с член 4, параграф 1, точка 39, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 ("група на 
контрол") и кои клиенти са свързани въз основа на икономическа зависимост в съответствие 
с член 4, параграф 1, точка 39, буква б) от същия регламент. След това институциите следва 
да преценят дали идентифицираните групи от свързани клиенти трябва да бъдат (частично) 
свързани помежду си (напр. дали групите от клиенти, свързани въз основа на икономическа 
зависимост, трябва да бъдат групирани с група на контрол).  

32. При своята оценка институциите следва да разгледат всеки случай поотделно, т.е. да 
определят възможното верижно разпространение ("ефект на доминото") въз основа на 
индивидуалните обстоятелства (вж. сценарии C/E 1 и C/E 2 от приложението). 

33. Когато клиенти, които са част от различни групи на контрол, са свързани въз основа на 
икономическа зависимост, всички предприятия, за които съществува верижно 
разпространение, трябва да бъдат групирани в една група от свързани клиенти. Когато един 
клиент е икономически зависим, но също така самият той ръководи група на контрол, винаги 
следва да се приема, че съществува вероятност от разпространение надолу по веригата (вж. 
сценарий C/E 3 от приложението). В случаи на клиенти, които контролират икономически 
зависимо предприятие, следва да се приеме, че съществува вероятност от разпространение 
нагоре по веригата, само когато този контролиращ клиент също е икономически зависим от 
предприятието, което представлява икономическата връзка между двете контролиращи 
групи (вж. сценарий C/E 4 от приложението). 
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8. Контролни и ръководни процедури 
за идентифициране на свързани 
клиенти 

34. Институциите следва да разполагат с изчерпателна информация за своите клиенти и техните 
отношения. Също така институциите следва да гарантират, че техните служители разбират и 
прилагат настоящите насоки. 

35. Установяването на възможни връзки между клиентите следва да бъде неизменна част от 
процедурите на институцията за предоставяне на кредити и наблюдение. Ръководният орган 
и висшето ръководство следва да гарантират, че са документирани и приложени подходящи 
процедури за идентификация на връзките между клиентите.  

36. Институциите следва да идентифицират всички отношения на контрол между своите клиенти 
и да ги документират по подходящ начин. Институциите следва също така да проверят и 
документират по подходящ начин всички възможни икономически зависимости между 
своите клиенти. Институциите следва да предприемат необходимите действия и да използват 
свободно достъпната информация, за да идентифицират тези връзки. Ако например една 
институция установи, че определени клиенти са били счетени за взаимосвързани от друга 
институция (напр. въз основа на достъпен публичен регистър), тя следва да вземе предвид 
тази информация.  

37. Усилията, които една институция влага в проверката за икономически зависимости между 
своите клиенти, следва да бъдат пропорционални на размера на експозициите. Затова 
институциите следва да допълват проверките си с изчерпателно проучване на всякакъв вид 
неофициална информация, както и информация, която не се ограничава до клиентите на 
институцията, във всички случаи, при които сумата на всички експозиции към отделен клиент 
надвишава 5% от капитала от първи ред.7  

38. За да оценят изискванията за групиране въз основа на комбинация от отношения на контрол 
и на икономическа зависимост, институциите следва да събират информация за всички 
предприятия, формиращи верижно разпространение. Възможно е институциите да не могат 
да идентифицират всички клиенти, които носят общ риск, ако съществуват взаимовръзки чрез 
предприятия, които нямат делови отношения с институцията и следователно не са известни 
на институцията (вж. сценарий Mm 1 от приложението). Ако обаче институцията установи 
наличие на взаимовръзка чрез предприятия, които не са част от клиентите й, тя следва да 
използва тази информация, когато оценява връзките.  

                                                                                                          

7 Прагът се отнася до капитала от първи ред на институцията за целите на прилагането на настоящите насоки на 
индивидуална основа. Прагът се отнася до капитала от първи ред на групата на институцията за целите на прилагането 
на настоящите насоки на подконсолидирана или консолидирана основа. 
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39. Контролните и ръководни процедури за идентифициране на свързани клиенти следва да 
подлежат на периодичен преглед, за да се гарантира тяхната целесъобразност. Институциите 
следва също така да следят за промени във взаимовръзките, най-малкото в контекста на 
своите периодични проверки на кредитите и когато е планирано значително увеличение на 
даден кредит. 
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Приложение: Примери 
Включените в това приложение сценарии илюстрират прилагането на насоките към групите от 
свързани клиенти, които попадат в обхвата на определението в член 4, параграф 1, точка 39 от 
Регламент (ЕС) № 575/2013 от гледна точка на отчитащата се институция.  

 

Групи от свързани клиенти въз основа на контрол 

Сценарий C 1: Изключение (не съществува общ риск въпреки наличието на контрол) 

Отчитащата се институция има експозиции към всички долупосочени предприятия (A, B, C и D). 
Предприятие A контролира предприятия B, C и D. Дъщерните предприятия B, C и D са дружества 
със специална цел/дружества със специална инвестиционна цел (SPE/SPV).  

 

 

  

 

За да оцени дали няма общ риск, въпреки съществуването на отношение на контрол, отчитащата 
се институция следва да оцени като минимум всички от следните елементи по отношение на 
всяко SPE/SPV (предприятия B, C и D в този сценарий):    

i) Отсъствието на икономическа взаимозависимост или други фактори, които е 
възможно да бъдат признаци за значителна позитивна корелация между кредитното 
качество на предприятието майка A и кредитното качество на SPE/SPV (B, C или D). 
Измежду други фактори, като потенциален индикатор за значителна положителна 
корелация трябва да бъде взета предвид потенциалната зависимост от предприятието 
майка A по отношение на източници на финансиране, както и някои от критериите, 
възпрепятстващи деконсолидацията на SPE/SPV или отписването на секюритизирани 
активи съгласно приложимите счетоводни правила.  

ii) Специфичното естество на SPE/SPV, по-специално неговата защитеност от 
несъстоятелност (на основата на член 300, параграф 1 от Регламент (ЕС) №  575/2013) 
- тоест съществуват ефективни механизми, които гарантират, че активите на SPE/SPV 

DB C

A
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няма да бъдат достъпни за кредиторите на предприятието майка A в случай на 
неговата несъстоятелност - включително и когато дълговите ценни книжа, издавани от 
SPE/SPV обичайно се отнасят до активи, които са задължения към трети страни.   

iii) Структурното подобрение при секюритизация и отделянето на задълженията на 
SPE/SPV от тези на предприятието майка A, като например наличието на условия в 
документациите по сделките, гарантиращи обслужване и оперативно функциониране.  

iv) Съответствието с разпоредбите на член 248 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно 
условията на равнопоставена сделка между две независими лица.  

След извършване на оценка на всички тези елементи, отчитащата се институция може да 
заключи, че например дъщерни предприятия B и C не носят общ риск с предприятието майка A. 
Съответно отчитащата се институция трябва да прецени дали да групира само клиенти A и D в 
група от свързани клиенти. Институцията следва обстойно да документира тези оценки и своите 
заключения. 

 

 

  

 

  

D

A
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Алтернативен подход за експозициите към централни 
правителства 

За да се илюстрират възможните сценарии, се използва следният общ сценарий: централното 
правителство пряко контролира четири юридически лица (A, B, C и D). От своя страна всяко от 
предприятията A и B има пряк контрол над две дъщерни предприятия (A1/A2, B1/B2). Отчитащата 
се институция има експозиции към централното правителство и към всички посочени 
предприятия. 

 

 

Central Government Централно правителство 
 

 

 
  

 
 

Сценарий CG 1: Алтернативен подход - частично прилагане 

Отчитащата се институция може да отдели само една група ("централно правителство/A/всички 
контролирани или зависими предприятия на A") и да запази общото третиране за останалите 
("централно правителство/B, C и D/всички контролирани или зависими предприятия на B"): 

 

 

Central Government Централно правителство 
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Сценарий CG 2: Алтернативен подход - приложим за всички пряко зависими предприятия 

 

 

Central Government Централно правителство 
 
 

 
  

 

Сценарий CG 3: Алтернативен подход - приложим на "първо/второ ниво", но не и по-надолу 

В сценарии CG1 и CG2, предприятия A, B, C и D съставляват "второто ниво", тоест нивото точно 
под централното правителство ("първо ниво"). Тук е възможно да се отдели група от общата 
група от свързани клиенти. Предприятия A1, A2, B1 и B2 обаче са само непряко свързани с 
централното правителство. Отделяне на тяхното ниво не е възможно (напр. и A1, и A2 трябва да 
бъдат включени в групата "централно правителство/A"): 

 

 

Central Government Централно правителство 
  
  

  



НАСОКИ ОТНОСНО СВЪРЗАНИТЕ КЛИЕНТИ 

 
 

 

 19 

Сценарий CG 4: "Хоризонтални връзки" на "второ ниво"  

Като вариант на посочения по-горе общ сценарий предприятията A и B са икономически 
зависими (затрудненията с плащанията за B могат да се разпространят към A): 

 

 

Central Government Централно правителство 
Economic dependency Икономическа зависимост 
 
 

 
  

 

Ако приемем, че отчитащата се институция използва алтернативния подход само частично, както 
е описано в сценарий CG1 по-горе, следните групи от свързани клиенти трябва да бъдат 
разгледани: 

 

 

Central Government Централно правителство 
Economic dependency Икономическа зависимост 
 
 

 
  

 

  

Central  
Government 

Central  
Government 

A 

A 1 A 2 

B 

B 1 B 2 

C D 

A 

A 1 A 2 

B 

B 1 B 2 

Economic 
dependency 
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Установяване на свързаност въз основа на икономическа 
зависимост 

Сценарий E1: Основен случай 

Отчитащата се институция има експозиции към всички предприятия, посочени по-долу (A, B, C и 
D). Предприятия B, C и D разчитат икономически на A. Следователно базисният рисков фактор за 
институцията при всички случаи е A. Институцията трябва да образува една обща група от 
свързани клиенти, а не три отделни. Не е от значение, че между B, C и D не съществува 
зависимост. 

 

 

  

 

Сценарий E 2: Вариант на основния случай (няма пряка експозиция към източника на риск) 

Дори отчитащата се институция да няма пряка експозиция към A, има изискване за групиране, 
защото е известна икономическата зависимост на всеки клиент (B, C и D) от A. Ако вероятни 
затруднения с плащанията за A биха могли да се разпространят към B, C и D, всички те ще 
срещнат затруднения с плащанията, ако A има финансови затруднения. Следователно те трябва 
да бъдат третирани като носещи общ риск.  
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Също както в сценарий E1, и тук не е от значение, че няма зависимост между B, C и D. 
Изискването за групиране идва от A, макар че това предприятие само по себе си не е клиент и 
следователно не е част от групата от свързани клиенти. 

 

Сценарий E 3: Припокриващи се групи от свързани клиенти 

Ако едно предприятие е икономически зависимо от две (или повече) други предприятия (трябва 
да се отбележи, че евентуални затруднения с плащанията на едно от другите предприятия (A или 
B) може да са достатъчни, за да причинят затруднения и за C), 

 

 

  

 

то трябва да бъде включено в групите от свързани клиенти и на двете (всички такива) 
предприятия: 

 

 

  

 

Аргументът, че експозицията към C ще бъде отчетена два пъти, не е валиден, тъй като 
експозицията към C се счита за общ риск в две отделни групи.  

Максималният размер на големите експозиции се прилага поотделно (т.е. лимитът се прилага 
веднъж за експозициите към група A/C и веднъж за експозициите към група B/C). 
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Тъй като няма зависимост между A и B, не е необходимо да бъде формирана обща група (A + B 
+ C). 

 

Сценарий E 4: Верижна зависимост 

При наличие на "верижна зависимост" всички предприятия, които са икономически зависими 
(дори зависимостта да е само еднопосочна) трябва да бъдат третирани като носещи общ риск. 
Не би било подходящо да се формират три отделни групи (A + B, B + C, C + D). 

 

 

  

 

Сценарий E 5: Отчитащата се институция като източник на финансиране (няма изискване за 
групиране) 

В следния сценарий отчитащата се институция е единственият източник на финансиране за 
тримата клиенти. Тримата клиенти не са свързани от "външен източник на финансиране", а от 
източник на финансиране, който най-вероятно може да бъде заменен.   

 

 

Reporting institution Отчитаща се институция 
Loans Кредити 
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Corporate / retail customers of reporting 
institution 

Корпоративни клиенти / клиенти на дребно 
на отчитащата се институция 

  

 

Сценарий E 6: Отчитащата се институция като източник на финансиране (изисква се групиране) 

В следния сценарий отчитащата се институция предоставя ликвидност на трите SPV или 
финансови посредници (сходни структури): 

 

Reporting institution Отчитаща се институция 
Liquidity lines Линии за финансиране 
SPV Дружество със специална цел (SPV) 
Investors Инвеститори 
  

 

В такива случаи самата отчитащата се институция може да представлява източника на риск 
(базисния рисков фактор), както е посочено в съображение 54 от Регламент (ЕС) № 575/2013:8 

 

 

                                                                                                          

8 Съображение 54 от Регламент (ЕС) № 575/2013 гласи: "При определяне дали съществуват групи свързани клиенти и 
съответно — експозиции, съставляващи едно цяло от гледна точка на поемания риск, е важно да се отчитат и 
рисковете, породени от общ източник на значително финансиране, предоставено от самата институция, нейната 
финансова група или свързани лица".   
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Reporting institution Отчитаща се институция 
Liquidity lines Линии за финансиране 
SPV SPV 
Investors Инвеститори 

Negative assessment / perception of investors of 
liquidity situation of reporting institution 

Отрицателна оценка / разбиране на 
инвеститорите на ликвидната ситуация на 
отчитащата се институция 

Investors withdraw from SPV Инвеститорите се оттеглят от SPV 
A, B, C constitute a single risk, the reporting 
institution itself is the linking factor 

A, B, C носят общ риск, самата отчитаща се 
институция е свързващият фактор 

  

 

При посочения по-горе сценарий няма значение дали линиите за финансиране са директно към 
SPV или към базисни активи в SPV; важен е фактът, че има вероятност линиите за финансиране 
да бъдат използвани едновременно. Диверсификацията и качеството на активите също не са от 
значение в този сценарий, както и дали инвеститорите разчитат на един и същ сектор (напр. 
инвеститори на пазара за обезпечени с активи търговски ценни книжа), тъй като общият риск се 
създава от използването на сходни структури и зависимост от ангажименти от общ източник (т.е. 
отчитащата се институция като инициатор и спонсор на SPV). 

Отношение между взаимовръзки чрез контрол и взаимовръзки 
чрез икономическа зависимост 

Сценарий C/E 1: Комбинирано наличие на контрол и икономическа зависимост (еднопосочна 
зависимост) 

В следния сценарий отчитащата се институция има експозиции към всички предприятия, 
показани на диаграмата по-долу. Предприятие A контролира A1 и A2, B контролира B1. Освен това 
B1 зависи икономически от A2 (еднопосочна зависимост): 
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Изискване за групиране: В този сценарий отчитащата се институция следва да заключи, че B1 
трябва при всички случаи да бъде включено в групата от свързани клиенти на A (група, съставена 
от A, A1, A2 и B1), както и тази на B (група, съставена от B и B1): 

 

 

  

 

В случай на финансови проблеми за A, A2 и в крайна сметка B1 също ще срещнат финансови 
затруднения поради съответната си правна (A2) и икономическа (B1) зависимост. Не е достатъчно 
да се формират три отделни групи (A + A1 + A2, A2 + B1, B + B1), за да бъде обхванат риска, 
произтичащ от A, защото B1, въпреки че зависи от A2 и съответно от A, ще остане извън общия 
риск на група A. 

  



НАСОКИ ОТНОСНО СВЪРЗАНИТЕ КЛИЕНТИ 

 
 

 

 26 

Сценарий C/E 2: Комбинирано наличие на контрол и икономическа зависимост (двупосочна 
зависимост) 

В този сценарий икономическата зависимост на A2 и B1 не е само еднопосочна, а и взаимна: 

 

 

  

 

Изискване за групиране: Предприятие A2 трябва да бъде включено също и в група B, а B1 трябва 
да бъде включено също и в група A: 
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Сценарий C/E 3: Разпространение надолу по веригата 

Като вариант на посочения по-горе сценарий C/E 1, B1 също контролира две предприятия (B2 и 
B3). В този случай финансовите затруднения на A ще се предадат чрез A2 и B1 надолу по веригата 
към двете дъщерни предприятия на B1 ("разпространение надолу по веригата"). 

 

 

  

 

 

Изискване за групиране: 

 

 

  

 

  

BA

A1 A2 B1

B2 B3

A

A1 A2 B1

B2 B3

B

B1

B2 B3
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Сценарий C/E 4: Разпространение нагоре по веригата 

Отношението на контрол между B и B1 не налага автоматично включването на B в групата от 
свързани клиенти на A, тъй като финансовите затруднения за A вероятно не биха довели до 
финансови затруднения за B. Контролиращото предприятие B обаче трябва да бъде включено в 
групата на A, ако B1 формира толкова значителна част от група B, че B е икономически зависимо 
от B1. В този случай финансовите затруднения за A биха се разпространили не само надолу, но и 
нагоре по веригата към B, което ще доведе до финансови затруднения за B (т.е. всички 
предприятия сега носят общ риск). 

 

 

  

 

Изискване за групиране: 

 

 

  

B
A

A1 A2 B1

B2 B3

A

A1 A2 B1

B2 B3

B
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Контролни и ръководни процедури за идентифициране на 
свързани клиенти 

Сценарий Mm 1: Ограничение за идентифицирането на верижно разпространение 

Горният сценарий (C/E 4) тук е допълнително развит, така че отчитащата се институция има 
експозиции само към предприятието A и предприятието B3. В такъв случай се признава, че може 
да не е възможно отчитащата се институция да идентифицира верижното разпространение и 
групата от свързани клиенти може да не бъде правилно формирана. 

 

 

  

 

A

A1 A2

B

B1

B2 B3


