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I. Обхват 

Кой? 

1. Настоящите насоки се отнасят за компетентните органи, определени съгласно 

член 2, точка 7 от РВПЦК, и за ЦК, които са получили разрешение съгласно 

член 14 от РЕПИ. 

Какво? 

2. Настоящите насоки се прилагат във връзка с разпоредбата на член 9, параграф 5 

от РВПЦК, с която ESMA се упълномощава да определи минималния списък на 

качествените и количествените показатели, посочени в член 9, параграф 3 от 

РВПЦК, които следва да бъдат включени в плановете за възстановяване на ЦК. 

Настоящите насоки се прилагат също така във връзка с член 9, параграф 4 от 

РВПЦК, тъй като в тях се предоставят указания относно интегрирането на 

показателите от плана за възстановяване на ЦК в системата на ЦК за 

наблюдение. 

3. Настоящите насоки следва да се четат заедно с Насоките на ESMA относно 

сценарии в плановете за възстановяване на ЦК (ESMA ESMA91-372-1701). 

Кога? 

4. Настоящите насоки се прилагат два месеца след датата на публикуването на 

уебсайта на ESMA на официалните езици на Европейския съюз. 
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II. Препратки към законодателни актове, съкращения и 

определения 

Препратки към законодателни актове 

РВПЦК Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2020 година относно рамка за 

възстановяване и преструктуриране на централни 

контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) 

№ 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 

2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/11321 

РЕПИ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите 

деривати, централните контрагенти и регистрите на 

транзакции2 

Регламент за ESMA Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент 

и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на 

Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни 

книжа и пазари), за изменение на Решение 

№ 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на 

Комисията3 

Делегиран регламент 

152/2013 

Делегиран регламент (ЕС) № 152/2013 на Комисията от 

19 декември 2012 година относно капиталовите 

изисквания за централните контрагенти4 

Делегиран регламент 

153/2013 

Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 

19 декември 2012 година относно изискванията към 

централните контрагенти5 

 

  

 

1 ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1—102. 
2 ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1. 
3 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84. 
4 ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 37. 
5 ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 41. 
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Съкращения 

ESMA  Европейски орган за ценни книжа и пазари 

ЕИП Европейско икономическо пространство 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕССР Европейски съвет за системен риск 

ЕСФН Европейска система за финансов надзор 

ИФП Инфраструктури на финансовите пазари 

ОП Обичайна практика 

ЦК Централен контрагент 

 

Определения 

5. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани в настоящите насоки, имат 

същото значение като в РВПЦК, РЕПИ и Делегирани регламенти 152/2013 и 

153/2013. 
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III. Цел 

6. Настоящите насоки се основават на член 9, параграф 5 от РВПЦК и са издадени 

в съответствие с член 16 от Регламента за ESMA. Целите на настоящите насоки 

са да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в 

рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) и да се осигури 

общо, еднакво и последователно прилагане на член 9, параграф 3 от РВПЦК. По-

специално тяхната цел е да се посочи минималният списък на качествените и 

количествените показатели, които следва да бъдат включени в плановете за 

възстановяване на ЦК. Тези показатели се оценяват от компетентните органи 

като част от тяхната оценка на плановете за възстановяване, както е предвидено 

в член 10 от РВПЦК и в съответствие с тази разпоредба. 

7. Целта на изготвянето на набор от показатели в плановете за възстановяване е 

да се определи набор от предпоставки, който следва да се използва от всеки ЦК, 

за да определи точките, в които трябва да реши дали да предприеме действие 

съгласно своя план за възстановяване, както и да определи кои конкретни 

действия или мерки, съдържащи се в плана за възстановяване, може да бъдат 

предприети в съответствие с условията и изискванията, предвидени в РВПЦК. 

8. Освен това в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламента за ESMA този 

орган може да издава насоки с цел налагане на последователни, ефикасни и 

ефективни надзорни практики в рамките на ЕСФН и осигуряване на общо, 

еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза. С тази цел обхватът 

на настоящите насоки е разширен извън обхвата, посочен в член 9, параграф 5 

от РВПЦК, посредством въвеждането на насока 4, която обхваща интегрирането 

на показателите от плановете за възстановяване на ЦК в системата на ЦК за 

наблюдение. Целта на тази насока е да се гарантира наблюдение на всички 

видове и източници на риск, които са от значение, и тяхното интегриране в 

системата за наблюдение, тъй като това са необходими стъпки, за да се 

гарантира, че показателите в плановете за възстановяване са ефективни като 

цяло. 
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IV. Спазване на насоките и задължения за докладване 

Статут на насоките 

9. Съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за ESMA компетентните органи и 

ЦК трябва да положат всички усилия за спазване на настоящите насоки. 

10. Компетентните органи, за които се отнасят настоящите насоки, следва да ги 

спазват, като ги включат в националните си правни и/или надзорни практики, 

както е целесъобразно, включително когато определени насоки са насочени 

предимно към ЦК. В такива случаи компетентните органи следва да гарантират 

чрез своя надзор, че ЦК спазват насоките. 

Изисквания за докладване 

11. В срок от два месеца от датата на публикуване на насоките на уебсайта на ESMA 

на всички официални езици на ЕС, компетентните органи, за които се прилагат 

настоящите насоки, трябва да уведомят ESMA дали i) спазват, ii) не спазват, но 

възнамеряват да спазват, или iii) не спазват и не възнамеряват да спазват 

насоките. 

12. В случай че не спазват насоките, до два месеца след датата на публикуване на 

насоките на уебсайта на ESMA на всички официални езици на ЕС, компетентните 

органи уведомяват също ESMA за мотивите си да не спазват насоките. 

13. На уебсайта на ESMA е публикуван образец на уведомление. Попълненият 

образец се изпраща на ESMA. 

14. ЦК, за които се отнасят настоящите насоки, докладват пред съответните си 

компетентни органи по ясен и подробен начин дали ги спазват. 
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V. Насоки относно показателите в плановете за 

възстановяване на централни контрагенти (ЦК) 

Насока 1: Неавтоматично действие на показателите в 

плановете за възстановяване на ЦК 

15. Задействането на показател в плана за възстановяване на ЦК следва да е 

събитие, което изисква внимание от висшия ръководен състав или ръководния 

съвет на ЦК, за да може те да започнат да обмислят и да вземат решение за 

всеки отделен случай дали да се предприеме действие съгласно плана за 

възстановяване на ЦК, както и да определят кои конкретни мерки за 

възстановяване може да бъдат предприети в съответствие с условията и 

изискванията, предвидени в РВПЦК. Следователно задействането на показател 

в плана за възстановяване на ЦК не следва да се тълкува като събитие, което 

предизвиква автоматична реакция. 

Насока 2: Категории показатели за плана за възстановяване 

на ЦК 

16. ЦК следва да включи в плана си за възстановяване следните категории 

показатели: 

Показатели в плана за възстановяване на ЦК въз основа на тяхната позиция в плана 

за възстановяване и степента на влошаване на финансовото или оперативното 

положение на ЦК: 

а) категория А („Показатели, които осигуряват ранно предупреждение за 

действия за възстановяване“): 

(i) Тези показатели сигнализират за съществена вероятност от 

възникване на необходимост от използване на мерки за 

възстановяване до степен, в която те може да налагат да бъде 

започнат управленският процес, необходим за задействане на 

плана за възстановяване на ЦК (с други думи, нивото на риска е 

достатъчно високо, за да направи задействането на плана за 

възстановяване вероятно, но не и сигурно). 

(ii) Тези показатели следва да бъдат калибрирани и зададени на 

подходящо равнище от ЦК, така че: 

а) да отразяват характеристиките и особеностите на ЦК по отношение на 

неговия рисков профил (включително нивото на сложност, структурата и 

т.н.); 

б) когато бъдат задействани, да предоставят достатъчно време на ЦК да 

започне управленския процес, да уведоми висшия ръководен състав или 

ръководния съвет на ЦК, да извърши оценка на положението и да уведоми 
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компетентния орган с подходяща степен на предвиждане, преди да бъдат 

приложени мерки за възстановяване; 

в) да сигнализират за достатъчно голяма вероятност на необходимостта от 

прилагане на мерки за възстановяване, така че да не се припокриват с 

показателите за ранно предупреждение, използвани за управление на 

риска съгласно ОП; и 

г) да не се припокриват с показателите категория Б („показатели, които 

сигнализират за преминаване от управление на риска съгласно ОП към 

фазата на възстановяване“). 

 

б) категория Б („Показатели, които сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно обичайната практика към фазата на 

възстановяване“): 

(i) Тези показатели сигнализират за промяната от етапа на 

управление на риска съгласно ОП към фазата на възстановяване 

поради неизбежната необходимост да се използват мерки за 

възстановяване (с други думи, реализиралото се въздействие 

превишава ресурсите и способностите в рамките на ОП и е 

възникнала необходимост от мерки за възстановяване). 

(ii) Тези показатели следва да бъдат калибрирани и зададени на 

подходящо равнище от ЦК, така че: 

o да отразяват характеристиките и особеностите на ЦК по отношение 

на неговия рисков профил (включително нивото на сложност, 

структурата и т.н.); 

o да определят ясно момента във времето, положението или 

маркера, които задействат необходимостта от използване на мерки 

за възстановяване; и 

o да не се припокриват с показателите от категория А („показатели, 

които осигуряват ранно предупреждение за действия за 

възстановяване“). 

 

Показатели в плана за възстановяване на ЦК, свързани с мерки за възстановяване: 

в) категория В („Показатели, които сигнализират за използването на 

конкретни мерки за възстановяване“): 

(i) В случай че ЦК задейства плана си за възстановяване, тези 

показатели предоставят информация относно конкретните 

обстоятелства или прагове, които биха задействали използването 

на конкретна мярка за възстановяване, когато за един сценарий в 

плана за възстановяване са определени няколко мерки. С други 

думи, конкретна мярка за възстановяване е свързана с наличието 
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на конкретни обстоятелства или последици и показателят 

сигнализира, че тези обстоятелства възникват. 

(ii) Тези показатели следва да насочват процеса на вземане на 

решения и да помогнат на ЦК да избере подходящата мярка за 

възстановяване спрямо съществуващото положение или 

обстоятелства. 

(iii) Същевременно обаче, както вече е обяснено в насока 1, ЦК си 

запазва свободата да използва мярката, която е определил в 

крайна сметка за най-подходяща с оглед възникналото положение, 

в съответствие с условията и изискванията, предвидени в РВПЦК. 

С други думи, от ЦК не се очаква непременно да използва 

конкретната мярка за възстановяване, за която е сигнализирал 

показателят. 

 

Насока 3: Създаване на показатели за плановете за 

възстановяване на ЦК 

17. ЦК следва да обвърже всеки от сценариите в плана си за възстановяване най-

малко със: 

а) един показател категория А (показател, който осигурява ранно 

предупреждение за действия за възстановяване); и 

б) един показател категория Б (показател, който сигнализира за 

преминаване от управление на риска съгласно обичайната практика към 

фазата на възстановяване). 

18. В случай че ЦК комбинира два вида сценарии в един действителен сценарий (в 

съответствие с Насоките относно сценарии в плановете за възстановяване на ЦК 

— ESMA91-372-1701), ЦК следва да свърже такъв сценарий най-малко с два 

показателя от категория А (по един показател за всеки вид сценарий, използван 

за комбинирания сценарий) и два показателя от категория Б (по един показател 

за всеки вид сценарий, използван за комбинирания сценарий). 

19. ЦК следва да създаде показателите от категория А и категория Б за всеки от 

сценариите в плана си за възстановяване, като използва матрицата в таблица 1, 

посочена в приложението. За да се избегне неяснота, ЦК следва да създаде тези 

показатели за всеки действителен сценарий, включен в плана му за 

възстановяване (т.е. сценариите, създадени за всеки от седемте вида сценарии, 

и евентуалните допълнителни сценарии, както и евентуални по-нататъшни 

сценарии, разработени от ЦК, в съответствие с Насоките относно сценарии в 

плановете за възстановяване на ЦК — ESMA91-372-1701). 

20. По отношение на показателите категория А ЦК може да създаде собствени 

показатели за тази категория (т.е. показатели, които не са посочени в таблица 1 
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в приложението) за всеки от сценариите в плана си за възстановяване, ако счита, 

че показателите, предложени в таблица 1 в приложението, не са подходящи. В 

такъв случай ЦК следва да предостави обосновка пред съответния си 

компетентен орган. 

21. Когато е осъществимо, ЦК следва да калибрира и околичестви (например чрез 

определяне на прагове) показателите категория А и категория Б въз основа на 

характеристиките и особеностите на ЦК по отношение на неговия рисков профил 

(включително нивото на сложност, структурата и т.н.) в съответствие с насока 2. 

22. За да създаде своите показатели от категория В (показатели, които сигнализират 

за използването на конкретни мерки за възстановяване), ЦК следва да използва 

някой от следните варианти: 

а) определяне на положението или маркера, които биха указали 

използването на конкретната мярка за възстановяване; 

б) посочване на основните фактори или обстоятелства, които биха били 

оценени и биха насочвали процеса на вземане на решение за използване 

на мерките за възстановяване; 

в) предоставяне на поточна диаграма или сходен инструмент, в който се 

описват критериите и процесът на вземане на решение за използване на 

мерките за възстановяване; 

г) посочване, че мярката от плана за възстановяване е част от подредена 

последователност (например ЦК може да създаде диаграма, в която се 

посочва (възприетата) последователност от конкретни мерки за 

възстановяване, които биха били използвани за противодействие във 

всеки сценарий в плана за възстановяване). 

23. ЦК следва да предостави на съответния си компетентен орган обяснение как са 

определени калибриранията на показателите и анализ, който доказва, че 

показателите категория А биха били задействани достатъчно рано, за да бъдат 

ефективни. 

Насока 4: Интегриране на показателите от плана за 

възстановяване на ЦК в системата на ЦК за наблюдение 

24. За да интегрира показателите от плана за възстановяване в своята система за 

наблюдение, ЦК следва: 

а) да наблюдава всички „видове и източници на риск, които са от значение“ 

(както са определени в Насоките относно сценарии в плановете за 

възстановяване на ЦК — ESMA91-372-1701); 

б) да наблюдава ликвидността и броя на активните участници на пазара по 

отношение на дейностите, за които извършват клиринг, и активите, които 

държат като обезпечение или инвестиции; 

в) да следи за евентуални тенденции при броя и сериозността на 

инцидентите в самия ЦК и в ИФП, на които са изложени ЦК; 
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г) да поддържа и наблюдава списък със субекти, които може да са източници 

на съществен риск, включително: 

(i) членовете, които са основните източници на риск за 

съответния ЦК (например посредством гаранционния 

фонд); 

(ii) оперативно съвместими ЦК; 

(iii) субектите, доставчиците на услуги или инфраструктурите 

на финансовите пазари, които може да породят съществен 

риск по отношение на ликвидността в случай на финансови 

или оперативни затруднения; 

(iv) членовете, които може да са съществен източник 

едновременно на загуби, които са свързани и които не са 

свързани с неизпълнение. 

 

Насока 5: Поддържане на показателите в плана за 

възстановяване на ЦК 

25. Всеки път, когато преразглежда плана си за възстановяване в съответствие с 

член 9, параграф 9 от РВПЦК, ЦК следва да преразглежда, и при необходимост 

да актуализира, показателите в този план, като следва насоки 1—4. 
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VI. Приложения 

Таблица 1: Матрица за създаване на показатели в плановете за възстановяване 

Видове сценарии в плана 

за възстановяване 

Показатели категория А („Показатели, които 

осигуряват ранни предупреждения за действия за 

възстановяване“) 

Показатели категория Б 

(„Показатели, които 

сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно 

обичайната практика към 

фазата на възстановяване“) 

1а. Свързано с неизпълнение 
събитие, което причинява 
финансови загуби, 
разпространяващи се чрез 
каскадния принцип при 
неизпълнение на ЦК, с 
възстановяване на баланса в 
портфейла посредством 
доброволни пазарни 
инструменти 
 
 

Неизпълнение от страна на един или повече членове, чието 

съвкупно въздействие би могло да изразходи значителен 

процент от гаранционния фонд на ЦК. 

Започване на процеса на управление на неизпълнението с 

портфейл или портфейли, които имат загуби от оценка по 

пазарна стойност, превишаващи [маржовете на члена или 

членовете в неизпълнение + залагане на карта на 

собствените интереси + значителна сума от общия размер 

на гаранционния фонд]. 

Голяма вероятност от неизпълнение от страна на един или 

повече членове, чието съвкупно въздействие би могло да 

изразходи значителен процент от гаранционния фонд на ЦК. 

Вероятността от неизпълнение би била сигнализирана от 

пазарни показатели. 

Реализирана или прогнозирана 

загуба поради неизпълнение, 

която би изразходила всички 

предварително набрани ресурси в 

гаранционния фонд. 
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Видове сценарии в плана 

за възстановяване 

Показатели категория А („Показатели, които 

осигуряват ранни предупреждения за действия за 

възстановяване“) 

Показатели категория Б 

(„Показатели, които 

сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно 

обичайната практика към 

фазата на възстановяване“) 

1б. Свързано с неизпълнение 
събитие от страна на 
оперативно съвместим ЦК, 
което причинява финансови 
загуби, разпространяващи се 
чрез каскадния принцип на 
ЦК при неизпълнение 
 

Неизпълнение от страна на оперативно съвместим ЦК при 

неблагоприятни пазарни условия, когато този вид субект 

представлява една от най-големите експозиции на ЦК. 

Голяма вероятност от неизпълнение от страна на оперативно 

съвместим ЦК при неблагоприятни пазарни условия, 

когато този вид субект представлява една от най-големите 

експозиции на ЦК. 

Едновременно неизпълнение от страна на член и на 

оперативно съвместим ЦК, чието комбинирано 

въздействие би представлявало значително 

предизвикателство за финансирането на ЦК. 

Голяма вероятност от едновременно неизпълнение от страна 

на член и на оперативно съвместим ЦК, чието комбинирано 

въздействие би представлявало значително 

предизвикателство за финансирането на ЦК. 

Реализирана или прогнозирана 

загуба поради неизпълнение, 

която би изразходила всички 

съответни предварително 

набрани ресурси, които са на 

разположение за покриване на 

неизпълнението на оперативно 

съвместим ЦК. 
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Видове сценарии в плана 

за възстановяване 

Показатели категория А („Показатели, които 

осигуряват ранни предупреждения за действия за 

възстановяване“) 

Показатели категория Б 

(„Показатели, които 

сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно 

обичайната практика към 

фазата на възстановяване“) 

2. Свързано с неизпълнение 
събитие, което причинява 
финансови загуби, с процес 
на управление на 
неизпълнението, за който е 
необходимо използването на 
задължителни, основани на 
правила договорености 
(както е определено в плана 
за възстановяване на ЦК), с 
цел възстановяване на 
баланса в портфейла 
 

Откриване на ранен етап на потенциална неспособност за 

успешно възстановяване на баланса в портфейла 

посредством доброволни, пазарни инструменти поради 

характеристики на търгово предлаган портфейл, пазарни 

условия или оперативни фактори. 

ЦК не е в състояние да възстанови 

баланса в портфейла без мерки за 

възстановяване. 

 

3. Несвързано с 
неизпълнение събитие, което 
възпрепятства изпълнението 
на критичните функции на ЦК 
 

Събитие, свързано с непрекъснатостта на дейността, или 

натрупване на оперативни инциденти, или влошаваща се 

тенденция в работата на системите на ЦК или в услугите 

от трета страна, предоставяща критични услуги на ЦК, или 

възприятие за повишена киберзаплаха. 

ЦК узнава за вероятното оттегляне на някои свързани услуги. 

Вероятни промени в правната уредба, които биха довели до 

съществени пречки пред предоставянето на услугите на ЦК. 

Трета страна, предоставяща 

критични услуги на ЦК, не е в 

състояние или не желае да 

предоставя услугата си. 

Неспособност за продължаване на 

работата на системата на ЦК, 

независимо от произхода на 

инцидента. 
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Видове сценарии в плана 

за възстановяване 

Показатели категория А („Показатели, които 

осигуряват ранни предупреждения за действия за 

възстановяване“) 

Показатели категория Б 

(„Показатели, които 

сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно 

обичайната практика към 

фазата на възстановяване“) 

Нови правни разпоредби (например 

законодателство или съдебно 

решение) засягат способността на 

ЦК да изпълнява критичните си 

функции. 

4. Несвързано с 
неизпълнение събитие, което 
причинява финансови загуби 
 

Неизпълнение на субект трета страна с потенциал да причини 

съществена пряка или косвена финансова загуба. 

Голяма вероятност от неизпълнение на субект трета страна с 

потенциал да причини съществена пряка или косвена 

финансова загуба. 

Правен риск с голяма вероятност от възникване и потенциал 

да окаже съществено въздействие върху ресурсите на ЦК. 

Измама, кибератака или оперативно събитие с потенциал да 

причини тежка финансова загуба. 

Инвестиционни загуби с потенциал да окажат сериозно 

финансово въздействие. 

Реализирана или прогнозирана 

загуба, която би изчерпила всички 

съответни капиталови ресурси. 
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Видове сценарии в плана 

за възстановяване 

Показатели категория А („Показатели, които 

осигуряват ранни предупреждения за действия за 

възстановяване“) 

Показатели категория Б 

(„Показатели, които 

сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно 

обичайната практика към 

фазата на възстановяване“) 

5. Свързано с неизпълнение 
събитие, което причинява 
недостиг на ликвидност 
 

Неизпълнение от страна на един или повече членове, чието 

комбинирано въздействие би представлявало значително 

предизвикателство за позицията на ликвидност на ЦК. 

Голяма вероятност от неизпълнение от страна на един или 

повече членове, чието комбинирано въздействие би 

представлявало значително предизвикателство за 

позицията на ликвидност на ЦК. Вероятността от 

неизпълнение би била сигнализирана от пазарни 

показатели. 

Влошаване на показателите за вътрешна ликвидност, което 

сигнализира за позиция на ликвидност под минималния праг, 

определен от ЦК.  

Реализиран или прогнозиран 

недостиг на ликвидност, който би 

изчерпил целия капацитет за 

генериране на ликвидност 

съгласно ОП, както е определен 

от ЦК. 

 

6. Несвързано с 
неизпълнение събитие, което 
причинява недостиг на 
ликвидност 
 

Влошаване на показателите за вътрешна ликвидност, което 

сигнализира за позиция на ликвидност под минималния 

праг, определен от ЦК. 

Загуба/премахване на услуга по ликвидност (изтичане на 

срока на договора, отхвърляне на ЦК от страна на 

Реализиран или прогнозиран 

недостиг на ликвидност, който би 

изчерпил целия капацитет за 

генериране на ликвидност 
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Видове сценарии в плана 

за възстановяване 

Показатели категория А („Показатели, които 

осигуряват ранни предупреждения за действия за 

възстановяване“) 

Показатели категория Б 

(„Показатели, които 

сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно 

обичайната практика към 

фазата на възстановяване“) 

контрагента, излизане на контрагента от пазара на 

съответната услуга и т.н.), която е съществена за 

позицията на ликвидност на ЦК. 

Оперативно или финансово неизпълнение на субект трета 

страна, инфраструктура на финансовите пазари или 

доставчик на услуги, което има потенциала да окаже 

съществено въздействие върху позицията на ликвидност на 

ЦК.  

съгласно ОП, както е определен 

от ЦК. 

 

7. Събитие или събития, 
които причиняват 
едновременно загуби, които 
са свързани и които не са 
свързани с неизпълнение 
 

Неизпълнение от страна на субект, който е определен като 

потенциален източник едновременно на загуби, които са 

свързани и които не са свързани с неизпълнение. 

Голяма вероятност от неизпълнение от страна на субект, 

който е определен като потенциален източник едновременно 

на загуби, които са свързани и които не са свързани с 

неизпълнение. 

Неизпълнение от страна на един или 

повече субекти, чието комбинирано 

въздействие причинява както 

свързани, така и несвързани с 

неизпълнение загуби, задействащи 

който и да е от горепосочените 

показатели категория Б (показатели, 

които сигнализират за преминаване 

от управление на риска съгласно 

обичайната практика към фазата 

на възстановяване) на сценариите 
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Видове сценарии в плана 

за възстановяване 

Показатели категория А („Показатели, които 

осигуряват ранни предупреждения за действия за 

възстановяване“) 

Показатели категория Б 

(„Показатели, които 

сигнализират за преминаване от 

управление на риска съгласно 

обичайната практика към 

фазата на възстановяване“) 

със загуби, свързани с неизпълнение, 

загуби, несвързани с неизпълнение, 

или недостиг на ликвидност. 

 


