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1 Въведение 

1. Неотдавнашната финансова криза показа основополагащото значение на 
ликвидността1 за кредитните институции, тъй като недостигът на 
ликвидност създава непосредствена заплаха за просъществуването им. 
Една от основните поуки2 е, че управлението им на ликвидния риск трябва 
да осигури способността им да изпълняват по всято време задълженията 
си за плащане, дори при неблагоприятни условия.  

2. Ето защо вътрешният анализ на адекватността на ликвидността (ВААЛ) 
има ключова роля в управлението на риска на кредитните институции. Що 
се отнася до значимите институции в обхвата на единния надзорен 
механизъм (ЕНМ), ЕЦБ очаква, че в съответствие с разпоредбите на 
член 86 от Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ IV)3 ВААЛ ще се 
отличават с благоразумие и консервативност4. Според ЕЦБ солидните, 
ефикасни и изчерпателни ВААЛ включват ясна оценка на рисковете за 
ликвидността и съдържат добре структурирано управление на риска и 
поетапни процеси по отношение на риска, които се основават на 
внимателно обмислена и задълбочена стратегия за риска, отразена в 
ефикасна система за ограничаването му.  

3. Според ЕЦБ устойчивите, ефикасни и изчерпателни ВААЛ се опират на 
два стълба: икономическата и нормативната перспектива. Очаква се двете 
перспективи да се обуславят и допълват взаимно. 

4. ВААЛ има и важен принос в процеса на ЕНМ по надзорен преглед и 
оценка (ПНПО). Той се включва във всички ПНПО оценки и в процеса за 
определяне на ликвидността по Стълб II в съответствие с Насоките на 
ЕБО относно общите процедури и методологии за ПНПО.  

5. В ПНПО се посочва, че добрият ВААЛ намалява несигурността на 
институцията и нейните надзорни органи по отношение на рисковете, на 
които тя е или би могла да бъде изложена. Той засилва увереността на 
надзорните органи в способността на институцията да продължи да 
функционира, като поддържа адекватни ликвидни буфери и стабилно 

                                                                    
1  За целите на това ръководство понятието „ликвидност“ обхваща както ликвидността, така и 

финансирането. 
2     Вижте например „Отговор на Базелския комитет на финансовата криза: доклад до Г-20“ ( The 

Basel Committee’s response to the financial crisis: report to the G20), Базелски комитет за банков 
надзор, октомври 2010 г. 

3  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа 
до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор 
върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 
2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338). 

4  Член 86, параграф 1 от ДКИ IV: „Компетентните органи гарантират, че институциите разполагат с 
устойчиви стратегии, политики, процеси и системи за установяване, измерване, управление и 
наблюдение на ликвидния риск в течение на подходящи периоди с различна продължителност, 
включително в рамките на един ден, за да се гарантира, че институциите поддържат адекватно 
ниво на ликвидни буфери.“ 
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финансиране и ефикасно управлява рисковете си. Това означава, че 
институцията трябва по перспективно ориентиран начин да се погрижи 
всички съществени рискове да бъдат идентифицирани, ефикасно 
управлявани (посредством подходяща комбинация от количествени 
определяния и механизми за контрол) и обезпечени с достатъчно равнище 
на висококачествени ликвидни буфери. 

1.1 Цел 

6. Предназначението на това Ръководство на ЕЦБ за ВААЛ („Ръководството“) 
е да осигури прозрачност, като изложи позицията на ЕЦБ по отношение на 
изискванията за ликвидния риск съгласно член 86 от ДКИ IV. То има за цел 
чрез по-подробни обяснения за очакванията на ЕЦБ за ВААЛ да помогне 
на институциите да засилят своите ВААЛ и да насърчи използването на 
най-добри практики, а това да доведе до по-последователен и 
по-ефикасен надзор.  

7. От разпоредбите за ликвидния риск в ДКИ ІV в ръководството са изведени 
седем принципа, които се вземат предвид, наред с другото, в оценката на 
ВААЛ на всяка институция като част от ПНПО. За тези принципи става 
дума и в обсъжданията с отделните институции в надзорния диалог.  

8. Ръководството не замества и не отменя приложимото право, с което се 
транспонира член 86 от ДКИ IV. В случай на несъответствие между 
ръководството и приложимото право предимство има приложимото право. 
По предназначение ръководството е практически инструмент, който 
редовно се актуализира, така че да отразява новите тенденции и опит. 
Следователно изложените в него принципи и очаквания с времето ще 
претърпят развитие. Ръководството ще бъде преразглеждано с оглед на 
текущите тенденции в практиката и методологиите на европейския банков 
надзор, на нормативните промени в Европа и света и, например, на нови 
официални тълкувания от Съда на Европейския съюз на релевантните 
директиви и регламенти. 

9. В него се следва основан на принципи подход и се поставя акцент върху 
избрани важни аспекти от надзорна перспектива. Ръководството няма за 
цел да предостави цялостни указания за всички аспекти, които са от 
значение за надеждни ВААЛ. Отговорността за използване на ВААЛ, 
подходящ за конкретните обстоятелства на дадена институция, 
продължава да носи самата институция. ЕЦБ извършва оценка на ВААЛ на 
институциите според всеки отделен случай. 

10. Освен настоящото ръководство, релевантното право на Съюза и 
националното право институциите се приканват да вземат предвид и други 
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свързани с ВААЛ публикации на ЕБО5 и международни форуми като 
Базелския комитет за банков надзор (БКБН) и Съвета за финансова 
стабилност (СФС). Освен това институциите следва да вземат предвид 
всички насочени към тях препоръки, свързани с ВААЛ, например 
препоръки в резултат от ПНПО, каквито са препоръките, свързани с 
устойчивото управление, управлението на риска и механизмите за 
контрол. 

1.2 Обхват и пропорционалност 

11. Настоящото ръководство се отнася за всяка кредитна институция, считана 
за значимо поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 16 
от Рамковия регламент за ЕНМ6. Приложното поле на член 86 от ДКИ IV 
относно обхвата на ВААЛ се определя от член 109 от ДКИ IV. Тъй като 
член 86 от ДКИ IV е разпоредба за минимална хармонизация и е 
транспониран по различен начин в различни държави членки на ЕС, в 
участващите държави членки съществуват множество различни практики 
за ВААЛ и изисквания за надзора над кредитните институции. 

12. Принципите за ВААЛ са разработени съвместно от ЕЦБ и националните 
компетентни органи (НКО). Целта на тези принципи е да се осигурят 
високи надзорни стандарти, като се насърчи разработването на общи 
методологии в тази важна област на надзора. 

13. ВААЛ е преди всичко вътрешен процес, за чието прилагане по 
пропорционален и надежден начин отговорни остават отделните 
институции. Съгласно член 86 от ДКИ IV ВААЛ трябва да са 
пропорционални на естеството, мащаба и сложността на дейността на 
институцията. 

14. Разработените в настоящото ръководство принципи служат единствено 
като отправна точка в надзорния диалог с кредитните институции. Поради 
тази причина те не бива да се тълкуват като обхващащи всички аспекти, 
необходими за въвеждането и използването на надеждни, ефикасни и 
изчерпателни ВААЛ. Самата институция е отговорна за това да осигури 
изчерпателността и пропорционалността на своя ВААЛ с оглед на 
естеството, мащаба и сложността на своите дейности, като има предвид, 
че принципът на пропорционалност не бива да се прилага по начин, който 
да навреди на ефикасността на ВААЛ.  

                                                                    
5  От особено значение в този смисъл са Насоките на ЕБО относно вътрешното управление 

(EBA/GL/2017/11), Насоките на ЕБО относно стрес тестването на институциите (EBA/GL/2018/04), 
и Насоките на КЕБНО относно управлението на риска от концентрация в процеса на надзорния 
преглед (GL31). 

6  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване 
на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна 
банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи 
(Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1). 
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2 Принципи 

Принцип 1 – Ръководният орган носи отговорността за 
доброто управление на ВААЛ 

(i) С оглед на важната роля на ВААЛ за институцията се очаква всички негови 
ключови елементи да бъдат одобрени от ръководния орган. Очаква се това 
да намери отражение в организацията на вътрешното управление от 
ръководния орган, да бъде уредено съгласно националните разпоредби и 
да бъде в съответствие с релевантното право на Съюза и насоките на 
ЕБО. Очаква се ръководният орган, висшето ръководство и компетентните 
комитети ефикасно да обсъждат и да подлагат на критичен анализ ВААЛ. 

(ii) От ръководния орган се очаква всяка година да представя оценката си на 
адекватността на ликвидността на институцията, подкрепена с резултата 
от ВААЛ и всякаква друга релевантна информация, съставяйки и 
подписвайки ясна и кратка декларация – декларацията за адекватност на 
ликвидността. 

(iii) Ръководният орган носи цялостната отговорност за прилагането на ВААЛ и 
от него се очаква да одобри рамка за управление на ВААЛ с ясно и 
прозрачно възлагане на отговорностите при спазване на разделението на 
функциите. Очаква се рамката за управление да включва ясен подход към 
редовния вътрешен преглед и валидиране на ВААЛ. 

Ръководният орган одобрява основните елементи на ВААЛ 

15. От ръководния орган се очаква да състави и подпише декларацията за 
адекватност на ликвидността, както и да одобри основните елементи на 
ВААЛ, например: 

• рамката за управление; 

• вътрешната рамка за документацията; 

• групата на лицата, попадащи в обхвата му, процеса на 
идентифициране на рискове, както и вътрешния списък и таксономия 
на рисковете в отражение на обхвата на съществените рискове и 
обезпечаването им с ликвидност; 

• методологиите за количествено определяне на риска7, включително 
допусканията и параметрите на високо равнище за измерване на 

                                                                    
7  Ръководството за ВААЛ не дава предписания за конкретна методология за количествено 

определяне на риска. Разделът „Избор на методологии за количествено определяне на риска“ в 
Принцип 6 съдържа повече подробности по темата. 
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рискове (например времеви хоризонт, доверителна вероятност8 и 
матуритетен профил), подкрепени с надеждни данни и солидни 
системи за агрегиране на данни; 

• подхода, използван за оценка на адекватността на ликвидността 
(включително рамката за стрес тестване и ясно формулирано 
определение за адекватност на ликвидността); 

• осигуряване на качеството на ВААЛ, особено що се отнася до 
основните данни за декларацията за адекватност на ликвидността 
(включително организацията и ролята на вътрешното валидиране, 
използването на самооценка по приложимите правила, разпоредби и 
надзорни очаквания, въведени мерки за контрол при валидирането на 
данните на институцията, резултати от стрес тестове, използвани 
модели и т.н.). 

16. Ръководният орган има надзорна и управленска функция, които могат да 
се изпълняват от едно или от две отделни звена. Начинът, по който 
одобрението на отделните основни елементи на ВААЛ се разпределя 
между двете функции, зависи от вътрешните правила за управление на 
институцията. ЕЦБ ще тълкува това разпределение съгласно 
националните разпоредби и приложимото право на Съюза и насоки на 
ЕБО9. 

Вътрешен преглед и валидиране 

17. ВААЛ следва да се подлага на редовен вътрешен преглед. ЕЦБ очаква той 
да обхваща количествени и качествени аспекти, които например включват 
използването на резултатите от ВААЛ, рамката за стрес тестване, 
обхващането на рискове и процеса за агрегиране на данни, в това число 
пропорционални процедури за валидиране за използваните вътрешни 
методологии за количествено определяне на риска. 

18. За целта се очаква институцията да разполага с подходящи политики и 
процедури за вътрешен преглед. Очаква се прегледите да се извършват от 
трите линии на защита, състоящи се от бизнес направленията и 
независимите звена за вътрешен контрол (управление на риска, проверка 
на съответствието и вътрешен одит), съгласно съответните им роли и 
отговорности10. 

19. ЕЦБ очаква да бъде налице ясен процес, чрез който да се гарантира, че 
ВААЛ ще бъде активно коригиран при възникването на съществени 

                                                                    
8  Такъв е случаят при моделирането на безсрочните депозити. 
9  Вижте съображение  56 и член 3, параграф 1, точки 7–9 от ДКИ IV и Дял II от Насоките на ЕБО 

относно вътрешното управление (EBA/GL/2017/11).  
10  Съответните роли на засегнатите звена са описани в Насоките на ЕБО относно вътрешното 

управление (EBA/GL/2017/11). 
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промени като излизане на нови пазари, предоставяне на нови услуги, 
предлагане на нови продукти или промени в структурата на групата11 или 
финансовия конгломерат. 

20. Очаква се резултатите и допусканията от ВААЛ да бъдат подложени на 
подходящ вътрешен преглед, който обхваща например планиране на 
ликвидността, сценарии и количествено определяне на риска. До каква 
степен се очаква този преглед да е количествен, а не качествен, зависи от 
естеството на подложения на оценка аспект. Очаква се в него надлежно да 
бъдат взети предвид ограниченията, които произтичат от използваните 
методологии, базисните допускания и данните, използвани за 
количествено определяне на риска.  

21. Целта на прегледа е да се провери дали вътрешните процеси, избраните 
методологии и допусканията са довели до надеждни резултати („бек 
тестване12“) и дали те остават подходящи с оглед на текущата ситуация и 
бъдещите тенденции. Очаква се резултатът от този преглед да бъде 
подложен на подробен анализ, документиране и докладване пред висшето 
ръководство и ръководния орган. В случай че бъдат установени слабости, 
се очаква те да бъдат бързо коригирани посредством ефикасни 
последващи действия. 

Декларация за адекватност на ликвидността 

22. В декларацията за адекватност на ликвидността ръководният орган излага 
оценката си за адекватността на ликвидността на институцията и обяснява 
основните си аргументи, подкрепени с информация, която той смята за 
релевантна, включително резултатите от ВААЛ. ЕЦБ счита, че надеждна 
декларация за адекватност на ликвидността свидетелства за това, че 
ръководният орган има задълбочено разбиране за адекватността на 
ликвидността на институцията, нейните основни двигатели и уязвимости, 
основните входящи и изходящи данни за ВААЛ, параметрите и процесите 
в основата му и съответствието на ВААЛ със стратегическите планове на 
институцията. 

23. Очаква се решението кой е упълномощен да подписва декларацията за 
адекватност на ликвидността от името на ръководния орган да се вземе от 
институцията с оглед на националното законодателство и съответните 
пруденциални изисквания и насоки13. 

                                                                    
11  За целите на настоящото ръководство с понятието „институция“ се означават и групи, 

конгломерати и подгрупи, както е приложимо в съответствие с член 109 от ДКИ IV. 
12  Така например, очаква се планът за финансиране да бъде обект на бек тестване в съответствие 

с изискванията на Насоките на ЕБО относно хармонизираните определения и образци на 
планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2. 

13  Разпределението на задачи и отговорности между надзорната и управленската функция на 
ръководния орган е описано по-подробно в Насоките на ЕБО относно вътрешното управление 
(EBA/GL/2017/11). 
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Принцип 2 – ВААЛ е неделима част от цялостната 
рамка за управление 

(i) Съгласно член 86, параграф 1 от ДКИ IV от институцията се очаква да 
разполага с устойчиви стратегии, политики, процеси и системи за 
установяване, измерване, управление и наблюдение на ликвидния риск в 
течение на подходящи периоди с различна продължителност, включително 
в рамките на един ден, за да се гарантира, че поддържа адекватно ниво на 
ликвидни буфери.14 

(ii) Освен задоволителна количествена рамка за оценка на адекватността на 
ликвидността е необходима качествена рамка, която да осигури активното 
ѝ управление. Това включва наблюдение на показателите за адекватност 
на ликвидността, за да може своевременно да се установят и подложат на 
оценка потенциални заплахи за периоди с различна продължителност, 
включително в рамките на един ден, като се извличат практически 
заключения и се предприемат превантивни действия, за да се осигури 
трайна адекватност на регулаторните и вътрешните ликвидни буфери. 

(iii) Очаква се количествените и качествените аспекти на ВААЛ да са 
съгласувани помежду си, както и с бизнес стратегията и склонността към 
риск на институцията. Очаква се ВААЛ да бъде интегриран в процеса на 
вземане на бизнес решения и процедурите за управление на риска в 
институцията. Очаква се ВААЛ да бъде съгласуван и последователен във 
всички институции в групата. 

(iv) От институциите се очаква да поддържат стабилна и ефикасна цялостна 
архитектура на ВААЛ и документация за взаимодействието между 
елементите му и интегрирането му в цялостната рамка за управление на 
институцията. 

(v) Очаква се ВААЛ да подпомага вземането на стратегически решения и 
същевременно да бъде оперативно насочен към това да се осигури 
постоянното поддържане на адекватна ликвидност от институцията и по 
този начин да способства за подходящо съотношение между рискове и 
ползи. Всички методи и процеси, които институцията прилага за 
регулиране на ликвидността си като част от оперативния или 
стратегическия процес на управлението на ликвидността, се очаква да 
бъдат одобрени, подложени на задълбочен преглед и подобаващо 
вградени във ВААЛ и документацията по него. 

                                                                    
14  За описание на вътрешните ликвидни буфери и вътрешните стабилни източници на 

финансиране вижте Принцип 5. 
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ВААЛ като неделима част от рамката за управление на 
институцията  

24. С цел оценка и поддържане на достатъчна ликвидност, която да покрие 
рисковете на институцията15, се очаква вътрешните процеси и правила да 
гарантират, че количественият анализ на рисковете, отразен във ВААЛ, е 
интегриран във всички съществени бизнес дейности и решения.  

25. Тази интеграция може да се постигне, като ВААЛ се използва например за 
процеса на стратегическо планиране на групово равнище, за наблюдение 
на показателите за адекватност на ликвидността с цел навременно 
идентифициране и оценка на потенциални заплахи, за практически изводи 
и превантивни действия, за определяне на разпределението на 
ликвидността, както и за осигуряване на постоянната ефикасност на 
рамката за склонност към риск.  

26. Очаква се показатели за изпълнение на дейността, коригирани спрямо 
риска и основаващи се на ВААЛ16, да се използват в процеса по вземане 
на решения, както и например при определяне на променливото 
възнаграждение или при обсъждане на дейността и рисковете на всички 
равнища в институцията, включително, но не само, в комитетите за 
управление на активите и пасивите, комитетите по риска и заседанията на 
ръководния орган. 

Цялостната архитектура на ВААЛ 

27. Ръководният орган отговаря за поддържането на надеждна и ефикасна 
цялостна архитектура на ВААЛ, която осигурява доброто съгласуване на 
различните му елементи и гарантира, че ВААЛ е неделима част от 
цялостната рамка за управление на институцията. Очаква се институцията 
да има ясна представа за начина, по който тези елементи биват 
последователно интегрирани в ефикасен цялостен процес, който ѝ 
позволява да поддържа адекватност на ликвидността с течение на 
времето. 

28. За целта се очаква като част от своята документация за ВААЛ 
институцията да поддържа описание на цялостната му архитектура – 
например под формата на обзор на основните му елементи и начина, по 
който те функционират заедно, като в него се обяснява как ВААЛ е 
интегриран във функционирането на институцията и как тя използва 
резултатите от него. Очаква се това описание на архитектурата на ВААЛ 
да обяснява общата му структура, начина, по който резултатите от него се 

                                                                    
15  Общите очаквания за количествената част на ВААЛ са представени в Принцип 3. 
16  Примери за такива показатели са посочени в Насоките на ЕБО за разумни политики за 

определяне на възнагражденията съгласно член 74, параграф 3 и член 75, параграф 2 от 
Директива 2013/36/ЕС и оповестявания съгласно член 450 от Регламент (ЕС) № 575/2013  
(EBA/GL/2015/22). 
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използват при вземането на решения, и връзките например между бизнес 
стратегиите и стратегиите за рисковете, плановете за финансиране, 
процесите на идентифициране на рисковете, декларацията за склонността 
към риск, системите от лимити, методологиите за количествено 
определяне на риска, програмата за провеждане на стрес тестове и 
докладването пред ръководството. 

Докладване пред ръководството 

29. ВААЛ е текущ процес. Очаква се институцията да интегрира с подходяща 
периодичност резултатите от ВААЛ (например как се развиват 
съществените рискове, основните показатели и др.) в своите вътрешни 
доклади до различни нива на ръководството. Очаква се докладването пред 
ръководния орган да се извършва най-малко веднъж на всеки три месеца, 
но в зависимост от размера, сложността, бизнес модела и видовете риск 
на институцията може да е необходимо то да бъде по-често с цел да се 
осигурят навременни управленски действия, като се има предвид 
потенциалната бързина, с която настъпват промени в ликвидното 
състояние и финансирането, и непосредственото въздействие, което 
незадоволителна ликвидна позиция може да има върху 
просъществуването на институцията. 

ВААЛ и рамката за склонност към риск17 

30. Очаква се в рамката за склонност към риск на институцията да се 
регламентира нейното взаимодействие с други стратегически процеси като 
ВААК, ВААЛ, плана за възстановяване и рамката за възнагражденията, в 
съответствие с Надзорното изявление на ЕНМ относно корпоративното 
управление и склонността към риск. Очаква се една подробно разработена 
рамка за склонност към риск, представена в декларацията за склонността 
към риск, да бъде тясно свързана с ВААЛ и да съставлява ключов елемент 
на устойчивото управление на риска и ликвидността. 

31. Очаква се в своята декларация за склонността към риск институцията да 
изложи ясно и недвусмислено становище, както и планирани действия по 
отношение на рисковете, на които е изложена, в съответствие със своята 
бизнес стратегия. По-конкретно се очаква декларацията да включва 
аргументите ѝ за поемането или избягването на определени видове 
рискове, продукти или региони. Освен това се очаква институцията да 
разшири наблюдението на ликвидните рискове, така че да обхване и други 

                                                                    
Допълнителни обяснения и указания се съдържат в публикациите „Надзорно изявление на ЕНМ 

относно корпоративното управление и склонността към риск“ (SSM supervisory statement on 
governance and risk appetite), ЕЦБ, юни 2016 г. и „Принципи за ефикасна рамка за склонността 
към риск“ (Principles for An Effective Risk Appetite Framework), Съвет за финансова стабилност, 
ноември 2013 г. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm_supervisory_statement_on_governance_and_risk_appetite_201606.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm_supervisory_statement_on_governance_and_risk_appetite_201606.en.pdf
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показатели освен регулаторните, и да избере диверсифициран набор от 
измерители, който е съизмерим с нейния бизнес модел и рисков профил. 

32. Очаква се цялостният рисков профил на институцията в крайна сметка да 
следва ограниченията и да се ръководи от рамката за склонност към риск 
в цялата група и нейното прилагане. Освен това рамката за склонност към 
риск е изключително важен елемент на процеса по разработване на 
стратегията на институцията и нейното прилагане. Тя свързва по 
структуриран начин поетите от институцията рискове с нейната 
адекватност на ликвидността и стратегически цели. Очаква се като част от 
рамката за склонност към риск институцията да определи и вземе предвид 
своите управленски буфери. 

33. От нея също така се очаква да обясни ясно как ВААЛ способства за 
прилагането и наблюдението на нейната стратегия и склонност към риск и 
как това ѝ позволява ефикасно да спазва договорените граници на риска, 
изложени в декларацията за склонността към риск. За да се 
благоприятства надеждното и ефикасно управление на риска, от 
институцията се очаква да използва резултатите от ВААЛ при 
изграждането на ефикасна система за наблюдение и докладване на 
рисковете, както и достатъчно подробна система от лимити (включително 
ефикасни поетапни процедури), която определя конкретни лимити 
например за индивидуалните рискове, подрисковете, звената и 
структурите, което помага за оперативното прилагане на декларацията за 
склонността към риск на групата. 

34. Очаква се институцията да разполага с политика относно използването на 
източници на финансиране от публичния сектор.18 Очаква се тези политики 
да бъдат диференцирани по отношение на използването на подобни 
източници при обичайни обстоятелства и в условия на стрес, както и да 
бъдат отразени ясно в склонността към риск (по време на прилагане и 
размер) и в декларациите за адекватност на ликвидността. Очаква се да 
се упражнява наблюдение над действителното и потенциалното бъдещо 
използване на подобни източници. Наблюдението се очаква да се 
извършва при всички съществени валути. За да се придаде количествено 
изражение както на времето, така и на размера на потенциалното бъдещо 
използване на подобни източници, се очаква да се използват стрес 
тестове.  

                                                                    
18  В Насоките на ЕБО относно хармонизираните определения и образци на планове за 

финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 (EBA/GL/2014/04) 
определението за източници на финансиране от публичния сектор гласи: „източници на 
финансиране, които се осигуряват пряко или непряко от публичния сектор. Това включва 
средносрочни и дългосрочни програми за финансиране чрез репо сделки, програми за 
финансиране чрез кредитни гаранции и програми за подпомагане на реалната икономика чрез 
кредитни гаранции.“ (Това включва например операциите на ЕЦБ по дългосрочно 
рефинансиране.)  
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Съгласуваност между ВААЛ и плановете за възстановяване 

35. С плановете за възстановяване се цели институцията да разполага с 
мерки, които да предприеме в случай на значително влошаване на 
финансовото ѝ състояние с цел възстановяване. Недостатъчната 
ликвидност е една от основните заплахи за дейността и 
жизнеспособността, затова се очаква ВААЛ и планът за възстановяване да 
бъдат част от едно и също цялостно управление на риска. Ако целта на 
ВААЛ е да поддържа жизнеспособността на институцията (в рамките на 
нейната стратегия и планиран бизнес модел), то плановете за 
възстановяване определят мерки (включително извънредни) за 
възстановяване на финансовото ѝ състояние, след като то значително се е 
влошило.  

36.  От институциите съответно се очаква да осигурят съгласуваност и 
последователност между своите ВААЛ от една страна и своите планове и 
уредба за възстановяване – от друга (например праговете за сигнали за 
ранно предупреждение и показателите за възстановяване, поетапните 
процедури и потенциалните управленски действия19). Освен това се 
очаква потенциални управленски действия във връзка с ВААЛ, които имат 
съществено въздействие, да бъдат незабавно отразени в плана за 
възстановяване, и обратно – да гарантират, че процесите и информацията, 
включени в свързаните с това документи, са съгласувани и актуализирани. 

Съгласуваност и последователност в цялата група  

37. Очаква се ВААЛ да осигури адекватност на ликвидността на съответните 
равнища на консолидация и за съответните институции в групата съгласно 
изискванията на член 109 от ДКИ IV. За да може адекватността на 
ликвидността да се оценява и поддържа по ефикасен начин във всички 
институции, стратегиите, процесите за управление на риска, вземането на 
решения, както и методологиите и допусканията, които се прилагат при 
количественото определяне на нуждите от ликвидност и финансиране, 
трябва да бъдат съгласувани в цялата група.  

38. При наличие на различия в националните разпоредби и указания за ВААЛ 
за определени институции или подгрупи тяхното прилагане на съответните 
равнища на групата или подгрупата може да изисква подходи, които в 
известна степен се различават. Въпреки това се очаква институциите да се 
погрижат това да не попречи на ефикасността и последователността на 
ВААЛ на всяко релевантно равнище, като особено внимание се обръща на 
равнището на групата. 

                                                                    
19  При наличие на различия в основополагащите принципи на ВААЛ и плановете за 

възстановяване предвидените управленски действия може да се различават. 
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39. В случай на трансгранични операции, при които е налице разлика между 
местните изисквания за ликвидност (управление на риска), се очаква 
ВААЛ на най-високото равнище на консолидация да покаже ясно какви са 
релевантните местни различия в регулациите. Като цяло се очаква 
подобни различия в регулациите да засягат само подробности от 
прилагането, например параметри на стрес тестовете, правила за 
полагане на подпис, отчитане и т.н. и да не нарушават съгласуваността на 
общия подход към ВААЛ. Също така се очаква институцията да оцени по 
консервативен и благоразумен начин пречките пред възможността за 
прехвърляне на ликвидност и да ги вземе предвид в своя ВААЛ.  

Пример 2.1:  
Коригирано за риск измерване на резултатите 

Банката включва разходите за ликвидност, ползите и рисковете във вътрешното 
формиране на цените, трансферното ценообразуване на средства, 
измерването на резултатите и процесите за одобрение на нови продукти във 
всички значими дейности (балансови и задбалансови), съгласувайки по този 
начин стимулите за поемане на риск в отделните направления на дейност с 
експозициите на ликвиден риск, които техните дейности пораждат за 
институцията като цяло. 

За това способства въвеждането на надеждна рамка за управление и 
архитектура на ВААЛ, които са описани в Принцип 1. 

Пример 2.2: 
Съгласуваност между ВААЛ и плана за възстановяване 

За да се осигури цялостна съгласуваност на уредбата за възстановяване и 
ВААЛ, от институциите се очаква последователност в целия цикъл от 
потенциални въздействия върху ликвидността и съответстващите им 
управленски действия във ВААЛ и в плановете за възстановяване. По-
конкретно това означава, че се очаква например във ВААЛ системно да се 
отчитат показателите за ликвидност, използвани в плана за възстановяване за 
идентифициране на значими действителни и възможни бъдещи случаи на 
влошаване на количеството и качеството на ликвидността. По-конкретно, при 
нормални обстоятелства се очаква равнищата на ликвидност да се управляват 
посредством ВААЛ така, че да останат с разумен марж над праговете на 
показателите за ликвидност20 в плана за възстановяване.  

Аналогично, управленските действия във ВААЛ и в плана за възстановяване 
също се очаква да бъдат съгласувани: ако дадена институция предвиди сходни 
действия в плана си за възстановяване и в своя ВААЛ, това би могло да доведе 

                                                                    
20  За повече подробности по въпроса вижте Насоките на ЕБО за минималния списък с качествени 

и количествени показатели, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2015/02). 
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до надценяване на ефикасността на вариантите за възстановяване при 
изчисляването на общия капацитет за възстановяване, в случай че някои от 
действията вече са били използвани в рамките на ВААЛ. Поради тази причина, 
за да се избегне припокриване на вариантите за възстановяване и 
управленските действия във връзка с ВААЛ, което би могло да доведе до 
„двойно отчитане“, се очаква съществените управленски действия по ВААЛ да 
бъдат незабавно отразявани в преоценка на осъществимостта и ефикасността 
на вариантите за възстановяване, включени в плана за възстановяване.21  

Способността на дадена институция за набавяне на финансиране в ситуация 
на възстановяване например би могла да бъде сериозно засегната, ако 
институцията вече е набавила финансиране според ВААЛ в ситуация, която не 
попада в обхвата на плана за възстановяване. Това би могло да окаже 
въздействие върху видовете и размера на допълнителното финансиране, което 
може да се набави, както и върху параметрите на условията за емитиране. 

Друга връзка между ВААЛ и плановете за възстановяване са обратните стрес 
тестове. Очаква се институциите да използват този инструмент като част от 
своя ВААЛ, за да оценяват кои сценарии биха ги поставили в ситуация, 
застрашаваща способността им да следват избрания си бизнес модел (и 
съответно своите цели по ВААЛ). В контекста на плановете за възстановяване 
„обратните стрес тестове следва да се считат за начална точка при 
разработването на сценарии, които следва да са само „близки до 
неизпълнение“, т.е. при които бизнес моделът на институцията или групата би 
се превърнал в нежизнеспособен, ако мерките за възстановяване не бъдат 
приложени успешно“.22 Освен това както във ВААЛ, така и в плановете за 
възстановяване сценариите трябва да се основават на събития, които са 
особено релевантни за институциите, и да бъдат насочени към основните им 
уязвимости.  

Принцип 3 – ВААЛ има основополагащ принос за 
жизнеспособността на институцията, осигурявайки ѝ 
адекватност на ликвидността от различни 
перспективи 

(i) ВААЛ изпълнява важна роля за поддържането на жизнеспособността на 
институцията, осигурявайки адекватната ѝ ликвидна позиция и позиция на 
финансиране. За да осигури институцията този принос за своята 
жизнеспособност, от нея се очаква да прилага пропорционален ВААЛ, 
който е разумен и консервативен и съчетава две допълващи се вътрешни 
перспективи. 

                                                                    
21  За повече подробности вижте също „Доклад на ЕЦБ за плановете за възстановяване“, 

юли 2018 г. 
22  Вижте параграф 11 от Насоките на ЕБО относно набора от сценарии за използване при 

плановете за възстановяване (EBA/GL/2014/06). 
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(ii) Очаква се институцията да прилага икономическа перспектива, според 
която трябва да идентифицира и да определя количествено изражение на 
всички съществени рискове, които биха могли да засегнат неблагоприятно 
вътрешната ѝ ликвидна позиция.  

(iii) Съгласно тази икономическа перспектива от институцията се очаква да се 
погрижи всякакви рискове, които могат да засегнат ликвидната ѝ позиция, 
да бъдат адекватно покрити с вътрешна ликвидност в съответствие с 
концепцията на институцията за адекватност на вътрешната ликвидност. 
Това включва оценка на реалистичен базов сценарий и подходящи, 
специфични за институцията утежнени сценарии, отразени в 
многогодишното планиране на ликвидността и финансирането и в 
съответствие с цялостните запланувани цели на институцията. 

(iv) Очаква се институцията да прилага нормативна перспектива, която 
представлява оценка на капацитета ѝ да изпълнява всички свързани с 
ликвидността регулаторни и надзорни изисквания и искания и да се справя 
с други външни финансови ограничения, на текуща база в средносрочен 
план. 

(v) Очаква се институцията да разполага с официален план за действие при 
непредвидени обстоятелства, свързани с ликвидността, в който ясно са 
разписани мерките за преодоляване на трудности с ликвидността в 
условия на стрес. Очаква се този план да е насочен към рисковете, 
идентифицирани във ВААЛ на институцията, и в него да се описва 
връзката му с плана за възстановяване. 

Цел: принос за жизнеспособността на институцията 

40. Целта на ВААЛ е да допринесе за жизнеспособността на институцията от 
гледна точка на ликвидността, като гарантира наличието на достатъчно 
ликвидност, за да изпълнява тя задълженията си, когато станат дължими, 
да носи рисковете си и да следва устойчива стратегия, дори и в 
продължителен период на неблагоприятно развитие на обстоятелствата. 
Очаква се институцията да отрази тази цел, свързана с 
жизнеспособността, в своята рамка за склонност към риск (описана в 
Принцип 2) и да използва рамката на ВААЛ, за да подложи на преоценка 
склонността си за поемане на риск и праговете си на допустимост в 
общите ликвидни ограничения, вземайки предвид рисковия си профил и 
уязвимости. 

41. При наличните ликвидни ограничения от институцията се очаква да 
подложи на оценка и определи23 управленски буфери над регулаторните и 

                                                                    
23  В настоящото ръководство понятието за управленски буфери не се отнася до наличната 

ликвидност („пространство за маневриране“). По-скоро то отразява позицията на институцията 
по въпроса каква ликвидност ѝ е необходима, за да следва устойчиво бизнес модела си. 
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надзорните минимални равнища24 и нуждите от вътрешна ликвидност, 
която да ѝ позволява да следва устойчиво стратегията си. От институцията 
се очаква, когато се стреми да установи достатъчни управленски буфери в 
краткосрочен план, да вземе предвид например очакванията на пазарите, 
инвеститорите и контрагентите и зависимостта на бизнес модела от 
капацитета за изплащане на бонуси, дивиденти и плащания по 
инструменти на допълнителния капитал от първи ред. Наред с такива 
външни ограничения управленските буфери се очаква, например, да 
смекчат несигурността, свързана с прогнозите за ликвидните съотношения 
и евентуалните колебания в тях, да бъдат съобразени със склонността на 
институцията към поемане на риск и да позволяват известна гъвкавост на 
бизнес решенията. 

Диаграма 1 
ВААЛ допринася за жизнеспособността на институцията 

 

Видът и размерът на фигурите са избрани единствено с онагледяваща цел. 

Вътрешна икономическа перспектива 

42. Очаква се институцията да управлява адекватността на ликвидността си 
от икономическа перспектива, като се грижи рисковете и очакваните 
изходящи потоци да бъдат адекватно покрити от вътрешна ликвидност, 
като се отчитат очакванията в Принцип 5. Адекватността на ликвидността 
от икономическа перспектива изисква вътрешната ликвидност на 
институцията да бъде достатъчна, за да покрива рисковете ѝ и очакваните 

                                                                    
24  Концепцията за управленски буфер всъщност не определя нови изисквания за минимална 

ликвидност, надхвърлящи съществуващите правни минимални изисквания. Макар че в общи 
линии се очаква управленските буфери да бъдат по-големи от нула, теоретично институцията 
може да бъде в състояние да твърди, че според сценария на оценката нулев управленски буфер 
все пак би ѝ позволил да следва устойчиво бизнес модела си. 

Икономическа среда

Бизнес стратегия НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТТА

Достатъчно
капитал

(ВААК)

Достатъчно 
ликвидност

(ВААЛ)

Конкурентна позиция
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изходящи потоци и да поддържа трайно стратегията ѝ. От тази 
перспектива оценката на институцията се очаква да обхване целия 
комплекс от рискове, които биха могли да имат съществено въздействие 
върху ликвидната ѝ позиция, вземайки предвид паричните потоци и 
приложимата ликвидна стойност на ликвидните активи. От институцията 
се очаква да управлява икономическите рискове и адекватно да ги 
оценява в програмата си за стрес тестове и в наблюдението си над 
адекватността на ликвидността.  

43. Очаква се институцията да използва собствени процедури и методологии 
за идентифициране, количествено определяне и осигуряване на вътрешна 
ликвидност за очаквани и неочаквани изходящи потоци, на които може да 
бъде изложена, вземайки предвид принципа за пропорционалност. Очаква 
се институцията да извършва количественото определяне на риска при 
текущата ситуация в определен момент, на референтната дата. Очаква се 
това да бъде допълнено от перспективно ориентирана оценка на 
адекватността на ликвидността в средносрочен план, при която се вземат 
предвид бъдещи събития като например промени във външните условия. 
Очаква се институциите да обхванат поне три години за позицията на 
финансиране и подходящ времеви хоризонт за ликвидната позиция. 

44. За тази цел, освен да оценява наличната ликвидност в съпоставка с 
нуждите от ликвидност в текущата ѝ дейност и да планира финансирането 
съобразно с базовия сценарий, от институцията се очаква да разгледа и 
утежнени сценарии.25 Където това е приложимо, очаква се използваните 
допускания да са в синхрон с плана за възстановяване. 

45. Очаква се институцията да използва резултатите и показателите от 
оценката на адекватността на ликвидността от икономическа перспектива 
в своето стратегическо и оперативно управление, когато прави преглед на 
склонността си към риск във взаимодействието с клиентите (спиране на 
нови сделки, налагане на изплащане на датата на договора без 
рефинансиране и т.н.) и с пазарите (панически продажби и други действия, 
които засягат пазарните нагласи) и когато преразглежда бизнес 
стратегиите си. В допълнение към разумното определяне на вътрешните 
ликвидни буфери26 и количественото изразяване на риска от институцията 
се очаква да представи концепция от икономическа гледна точка за 
адекватност на ликвидността, която ѝ позволява да остане икономически 
жизнеспособна и да следва стратегията си. Това включва управленски 
процеси за навременно откриване на необходимостта от действия за 
преодоляване на зараждащ се недостиг на вътрешна ликвидност и за 
предприемане на ефикасни мерки (например увеличаване на ликвидните 
буфери или промяна в профила на паричните потоци). 

                                                                    
25    Тежестта на утежнените сценарии е разгледана по-подробно в Принцип 7. 
26  Очакванията по отношение на вътрешните ликвидни буфери са представени в Принцип 5. 
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Нормативна вътрешна перспектива 

46. Нормативната перспектива представлява многогодишна оценка на 
капацитета на институцията да изпълнява всички свързани с ликвидността 
(количествени) регулаторни и надзорни изисквания и искания и да се 
справя с други външни финансови ограничения, на текуща база. 

47. Очаква се в нормативната перспектива да се отразят всички аспекти, които 
биха могли да засегнат релевантните регулаторни съотношения, 
включително входящи потоци, изходящи потоци и ликвидни буфери, за 
целия период на планиране. Ето защо, макар че резултатите се изразяват 
в регулаторни показатели, нормативната перспектива не се ограничава до 
допусканията, на които се основава изчисляването на съотношенията по 
Стълб І. По-скоро се очаква, когато институцията оценява адекватността 
на ликвидността си от нормативната перспектива, да вземе предвид 
допусканията, които използва при икономическата перспектива, при 
изчисляването на съотношението по Стълб І27, както е обяснено в 
Пример 3.1. 

48. Очаква се институцията да поддържа солиден и актуален план за 
ликвидността и финансирането, съвместим с нейните стратегии, склонност 
към риск и ликвидни ресурси. Очаква се планът за ликвидността и 
финансирането да включва базов и утежнен сценарий и да има хоризонт 
от най-малко три години напред28 за позицията на финансиране29 и 
подходящ хоризонт за ликвидната позиция. Когато институцията изготвя 
тези прогнози, от нея се очаква да вземе предвид икономическата 
ситуация, отразена в икономическата перспектива. Очаква се 
институцията също така да вземе предвид въздействието на предстоящи 
промени в правната, регулаторната и счетоводната рамка30 и да взема 
информирани и обосновани решения как да ги отрази в планирането на 
ликвидността и финансирането. 

49. За да направи оценка на очакваното развитие на основни нормативни и 
икономически вътрешни показатели при неблагоприятна тенденция в 
текущите очаквания за дейността, институцията трябва да оцени 
равнището на тези показатели при неблагоприятни условия спрямо 

                                                                    
27  Същата логика се прилага и при изчисляването на съотношенията, наложени от компетентния 

орган като част от решенията по ПНПО (напр. минимален период на оцеляване). 
28  Отговорност на институцията е да избере подходящ хоризонт на планиране – три години е 

минималният срок, който се очаква да бъде обхванат в един подробен план за финансирането. 
Очаква се също така при стратегическото си планиране институциите да вземат предвид, по 
пропорционален начин, тенденциите отвъд този минимален хоризонт, ако те биха имали 
съществено въздействие. 

29  Възможно е също плановете за ликвидността и финансирането да бъдат интегрирани в един 
документ. 

30  В зависимост от вероятността и потенциалното въздействие на конкретни промени институцията 
може да приложи различно третиране. Така например, възможно е някои промени да изглеждат 
много слабо вероятни, но биха имали толкова голямо въздействие, че се очаква институцията да 
подготви извънредни мерки. Други, по-вероятни регулаторни промени обаче се очаква да бъдат 
обхванати в самия план за ликвидността и финансирането. Пример за това е прилагането на 
коефициента на нетно стабилно финансиране. 
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вътрешните прагове, определени в декларацията за склонността към риск. 
Това не означава, че институцията трябва да изпълнява коефициента на 
ликвидно покритие при условия на тежък стрес. Означава обаче, че от нея 
се очаква да представи концепция как да остане жизнеспособна и да 
следва стратегията си, например като предприеме конкретни действия 
(промени в ликвидния профил) в резултат от направената прогноза. 
Означава също, че от институцията се очаква да наблюдава потенциалния 
спад на коефициента на ликвидно покритие в такива условия и да свърже 
това със склонността си към риск, с плана за действие при непредвидени 
обстоятелства, свързани с ликвидността, и с плана за възстановяване. 

Взаимодействие между икономическата и нормативната 
перспектива 

50. В Диаграма 2 е представен обзор на аспектите, показателите и 
резултатите, които се очаква да бъдат взети предвид при икономическата 
и нормативната перспектива в оценката както на ликвидната позиция, така 
и на позицията на финансиране. Макар че изчисляването на прогнозите от 
нормативната перспектива следва механично разпоредбите за Стълб І, 
все пак от институцията се очаква да формира вътрешно виждане за 
използваните сценарии и за въздействието им върху прогнозираните 
стойности по Стълб І и Стълб ІІ. Що се отнася до икономическата 
перспектива, очаква се също тя да избере адекватни сценарии и да 
определи въздействието върху съответните прогнози. Наред с това при 
икономическата перспектива се очаква още институцията да определи 
адекватни допускания и измерители за всички изчислителни методологии, 
засягащи предлагането, търсенето и излишъка. Разлики в използваните 
методологии, измерители и допускания могат да доведат до много 
различни резултати от оценката от двете перспективи, дори и при един и 
същи сценарий.  

51. Същото се отнася до управленските действия, взети предвид при 
планирането на ликвидността или финансирането от двете перспективи. 
Нещо повече, подобни разлики могат да се появят дори и при една и съща 
перспектива в зависимост от подложения на оценка сценарий. Диаграма 2 
показва как едни и същи управленски действия могат да имат съществено 
различен ефект в зависимост от перспективата и от разглеждания 
сценарий. Очаква се институцията да вземе това предвид при 
планирането на ликвидността и финансирането си и да осигури 
съгласуваност между допусканите управленски действия при различните 
перспективи. 
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Диаграма 2 
Разлики във въздействието на надеждни управленски действия в зависимост от 
разгледаните перспективи и сценарии – илюстративен пример 

 

Видът и размерът на фигурите са избрани единствено с онагледяваща цел. 

52.  Ако в плана си за ликвидността и финансирането институцията включва 
допускане за управленски действия, очаква се тя да прецени 
изпълнимостта и очаквания ефект от тези действия при съответните 
сценарии, както и да осигури прозрачност по въпроса за количествения 
ефект от всяко действие върху прогнозните стойности.  

53. Очаква се икономическата и нормативната перспектива да се допълват 
взаимно и да бъдат интегрирани във всички важни бизнес дейности и 
решения, както е посочено в Принцип 2. 

54. Освен да измерва текущия си капацитет да изпълнява ликвидните си 
задължения, институцията се очаква да има ясен и сбит план как да 
действа при възникването на (неочаквани) затруднения – как ще плати 
задълженията си при настъпване на техния падеж. Ето защо се очаква 
ВААЛ да съдържа подробна информация за извънредните мерки по 
отношение на ликвидността (под формата план за действие при 
непредвидени обстоятелства, свързани с ликвидността), които могат да 
бъдат предприети, включително оценка на потенциалната извънредна 
ликвидност, която може да бъде генерирана при условия на стрес, 
времето, което ще бъде необходимо за изпълнението на мерките, 
потенциалните негативни ефекти (върху отчета за приходите и разходите, 
репутацията, жизнеспособността на бизнес модела и т.н.) и вероятността 
мерките да бъдат осъществени в условия на стрес. Очаква се подобни 
извънредни мерки по отношение на ликвидността да са в съответствие с 
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рисковете, установени и определени количествено във ВААЛ. Очаква се 
институцията да изясни (в архитектурата на ВААЛ) взаимоотношението 
между плана за действие при непредвидени обстоятелства, свързани с 
ликвидността, и посветената на ликвидността част на плана за 
възстановяване и как те се отнасят към идентифицираните рискове в 
текущ план, както е описано по-горе, и при стресова ситуация.  

Пример 3.1 
Икономическата перспектива допълва нормативната перспектива 

Според икономическата перспектива институцията подлага на оценка 
изходящите потоци от различни видове продукти, като използва вътрешните си 
подходи.  

Така например, според икономическата перспектива институцията има 
задълбочен метод за идентифициране на депозити на дребно, при които могат 
да се наблюдават по-високи темпове на изходящи потоци („по-малко стабилни 
депозити на дребно“) и изчислява съответните темпове на изходящите 
потоци31.  

Тези резултати се използват при оценяването на ликвидните буфери от 
икономическата перспектива. Наред с това тази информация се използва за 
количествено определяне на 30-дневния темп на изходящия поток според 
нормативната перспектива. При това институцията използва цялата налична 
информация от икономическата перспектива при изчисляването на КЛП.  

Принцип 4 – Всички съществени рискове се 
идентифицират и вземат предвид във ВААЛ 

(i) Институцията носи отговорността да прилага редовен процес за 
идентифициране на всички съществени рискове, на които е или може да 
бъде изложена от икономическа и от нормативна перспектива. За всички 
рискове, определени като съществени, се очаква да бъдат предприети 
мерки във всички части на ВААЛ в съответствие с вътрешно определена 
таксономия на рисковете. 

(ii) Възприемайки цялостен подход, включващ всички релевантни юридически 
лица, направления на дейност и експозиции, институцията се очаква да 
определя най-малко веднъж годишно съществените рискове, като прилага 
собствената си вътрешна дефиниция за същественост. Очаква се този 
процес на идентифициране на рисковете да доведе до изчерпателен 
вътрешен списък на рисковете. 

                                                                    
31  В съответствие с член 25, параграф 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 

10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ 
L 11, 17.1.2015 г., стр. 1). 
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(iii) В случай на участия във финансови и нефинансови предприятия, дъщерни 
дружества и други свързани лица от институцията се очаква да определи 
значимите базисни рискове, на които е или би могла да бъде изложена, и 
да ги вземе предвид в своя ВААЛ. 

(iv) За всички рискове, определени като съществени, от институцията се 
очаква или да ги покрие с достатъчно ликвидност, или да документира 
основанията си да не държи такава ликвидност. 

Процес на идентифициране на рисковете 

55. От институцията се очаква да въведе редовен процес за идентифициране 
на всички съществени рискове, които да включи в изчерпателен вътрешен 
списък на рисковете. Очаква се институцията, използвайки своето 
вътрешно определение за същественост, да се погрижи този списък да се 
поддържа актуален. В допълнение към редовните актуализации (най-
малко веднъж годишно) от институцията се очаква да коригира списъка в 
случаите, в които той вече не отразява съществените рискове, например 
при въвеждане на нов продукт или при разширяване на определени бизнес 
дейности. 

56. Очаква се идентифицирането на рисковете да бъде изчерпателно и да 
отчита както нормативната, така и икономическата перспектива. Очаква се 
в своите перспективно ориентирани оценки на адекватността на 
ликвидността институцията да отчита освен текущите си рискове всякакви 
други рискове и концентрации във и между тези рискове32, които биха 
могли да възникнат в резултат от следването на нейните стратегии или от 
релевантни промени в нейната среда на функциониране. 

57. Очаква се в процеса на идентифициране на рисковете институцията да 
следва „брутен“ подход, т.е. да не взема предвид специфичните техники, 
създадени за редуциране на базовите рискове. След това от нея се очаква 
да подложи на оценка ефикасността на тези редуциращи действия.33 

58. Съгласно Насоките на ЕБО относно лимитите за максималния размер на 
експозициите към предприятия, извършващи паралелна банкова дейност 
(EBA/GL/2015/20) от институцията се очаква като част от своя подход за 
идентифициране на рисковете да идентифицира своите експозиции към 
предприятия от нерегулирания банков сектор, както и всички потенциални 
рискове, произтичащи от тези експозиции, и потенциалното им 
въздействие. 

                                                                    
32  Това се отнася до вътрешнорисковите и междурисковите концентрации. 
33  Описаният тук „брутен“ подход се отнася за процеса на идентифициране на рисковете. От 

институциите не се очаква да пренебрегват редуциращите действия, когато определят 
необходимата ликвидност за покриване на своите рискове. 
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59. Ръководният орган носи отговорността да определя кои видове риск 
следва да се считат за съществени и кои съществени рискове следва да 
получат ликвидно покритие. Това включва задължението да се обоснове 
защо даден риск, на който е изложена институцията, не се счита за 
съществен. 

Списък на рисковете 

60. При съставянето на своя списък на рисковете институцията е отговорна за 
определяне на своя вътрешна таксономия на рисковете. Очаква се тя не 
просто да се придържа към регулаторна таксономия на рисковете. 

61. Очаква се в списъка си на рисковете институцията да вземе предвид 
съществените базисни рискове, произтичащи от нейните участия във 
финансови и нефинансови предприятия, дъщерни дружества и други 
свързани лица (например вътрешногрупов риск, репутационни и 
операционни рискове, рискове, произтичащи от удостоверителни писма, и 
т.н.).  

62. Очаква се институцията по пропорционален начин да приложи по-
мащабен подход, отвъд свързаните с нейните участия рискове, както и да 
идентифицира, разбира и определя количествено значимите базисни 
рискове и да ги взема предвид във вътрешната си таксономия на 
рисковете, независимо дали въпросните лица попадат в пруденциалния 
обсег или не. Очаква се задълбочеността на анализа на базисните рискове 
да бъде съразмерен с бизнес дейността и с подхода за управление на 
рисковете. 

63. Очаква се институцията да разгледа всички релевантни продукти, клиенти, 
договори (активатори) от гледна точка на матуритет и от поведенческа 
перспектива за различните времеви хоризонти, включително в рамките на 
деня. Подобни рискове може да възникнат например от засилени 
изходящи потоци, отслабнали входящи потоци или намалена ликвидна 
стойност на ликвидните активи. Очаква се в това отношение да бъдат 
разгледани както балансовите, така и задбалансовите позиции, 
включително условното въздействие върху ликвидността от искания за 
обезпечение и искания за допълнително обезпечение в резултат от 
пазарни флуктуации, или от спад на собствената кредитоспособност 
(включително доброволно обратно изкупуване на собствен дълг с цел 
осигуряване на достъп до пазара за в бъдеще). 

64. Пример за това са иновативните инструменти за финансиране с кол опция, 
която изменя срочността на финансирането (и те не се изчерпват с 
револвиращи краткосрочни депозити и репо сделки). Те трябва да се 
идентифицират и отразят като източник на възможен условен ликвиден 
риск. Друг пример са операциите по замяна на обезпечения, които могат 
да окажат въздействие върху размера и състава на наличностите от 
ликвидни активи; очаква се всякакъв потенциален риск, произтичащ от 
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подобни транзакции, да бъде ясно идентифициран и включен в набора от 
показатели за риск. 

65. При трансгранични дейности се очаква ВААЛ да включва оценка на 
препятствията пред прехвърлянето на ликвидност между юридически 
лица, държави и валути и количествено изражение на въздействието на 
подобни препятствия върху наличността на ликвидност в цялата група. 

66. Очаква се ВААЛ да осигури солиден процес за определяне и наблюдение 
кои валути се считат за съществени за ликвидния риск и/или риска, 
свързан с финансирането. Очаква се институцията да посочи ясно всички 
съществени рискове, включително произтичащите от трансгранични 
дейности, водещи до (частично) поемане на ликвиден риск или свързан с 
финансирането риск във валута, различна от тази на съответните буфери 
от ликвидни активи. Очаква се подобни рискове да намерят количествен 
израз във ВААЛ както при нормални условия (балансови позиции и 
разлики между валути), така и в условия на стрес (ликвидна стойност на 
ликвидните активи в чуждестранна валута спрямо нетните изходящи 
потоци в чуждестранна валута под стрес), за всяка считана за съществена 
валута. 

Принцип 5 –  Вътрешните ликвидни буфери са с 
високо качество и ясно определени; вътрешните 
източници на стабилно финансиране са ясно 
определени 

(i) От институцията се очаква да определя, оценява и поддържа вътрешни 
ликвидни буфери и стабилни източници на финансиране по 
икономическата перспектива. Очаква се определението на вътрешните 
ликвидни буфери да бъде в съответствие с икономическото разбиране за 
адекватност на ликвидността и с вътрешното количествено определяне на 
рисковете на институцията34. 

(ii) Очаква се вътрешните ликвидни буфери да бъдат със солидно качество и 
да се определят по разумен и консервативен начин. От институцията се 
очаква да покаже ясно, визирайки жизнеспособността на операциите си, 
как вътрешната ѝ ликвидност е в състояние да покрие рисковете и така да 
осигури тази жизнеспособност. 

                                                                    
34  В публикуваните от Комитета на европейските банкови надзорни органи Насоки относно 

ликвидните буфери и периодите на оцеляване вътрешните буфери са дефинирани по следния 
начин: „непосредствено наличната излишна ликвидност, която да се използва в свързана с 
ликвидността ситуация на стрес в определен кратък срок“, т.е. краткосрочната част на 
капацитета за генериране на ликвидност в представата за „планиран стрес“. В допълнение към 
това буферът следва да бъде определен в три измерения: тежест и характеристики на стрес 
сценария, времеви хоризонт, определен като период на оцеляване, и характеристики на активите 
в буфера. 
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(iii) Очаква се източниците на финансиране да бъдат стабилни, за да е 
сигурно, че дейността на институцията може да продължи и в дългосрочен 
план. 

Определение за вътрешни ликвидни буфери 

67. Очаква се институцията да определи кои активи и бъдещи входящи потоци 
могат да се смятат за налична ликвидност за целите на оценката на 
адекватността на ликвидността, като прилага разумен и консервативен 
подход. Очаква се това вътрешно определение да се основава на 
вероятността източниците на ликвидност да бъдат използвани за набавяне 
на ликвидност при нормални условия и в условия на стрес. Очаква се да 
се формира ясна вътрешна картина на желания състав на буферите от 
ликвидни активи, които се използват за покриване на ликвидните рискове. 
По-специално, от институцията се очаква да прави разграничение между 
активите, които е много вероятно да останат ликвидни в периоди на стрес, 
и активите, които могат да се използват само за получаване на ликвидност 
от централните банки. Очаква се и за двата компонента да бъдат 
определени вътрешни лимити с ясна връзка между целевия размер на 
буферите от ликвидни активи и ликвидните рискове, които биха могли да 
се материализират в различни времеви рамки, в хоризонт от най-малко 
една година. 

Определение за вътрешни стабилни източници на 
финансиране 

68. За целите на оценката на устойчивостта на финансирането от 
институцията се очаква да определи кои източници на финансиране могат 
да се считат за стабилни, като прилага разумен и консервативен подход. 
За това определяне се очаква да се състави ясна вътрешна представа за 
инертността на депозитите и на (поведенческия) профил на паричните 
потоци, като се вземат предвид допускания по отношение на поведението. 
Очаква се институцията да оцени стабилността на профила си на 
финансиране, отчитайки разнообразието (или концентрацията) на 
доставчиците си на финансиране, на пазарите и продуктите, както и да 
оцени достъпа си до пазарите що се отнася до обеми и цени, отчитайки 
текущото обременяване на активите и очакваните промени в него при 
осъществяването на плана за финансиране. 
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Принцип 6 –  Методологиите на ВААЛ за придаване 
на количествено изражение на рисковете са 
подходящи, съгласувани и валидирани по независим 
начин 

(i) Отговорност на институцията е да прилага методологии за количествено 
определяне на риска, които са подходящи за индивидуалния случай, от 
икономическа и от нормативна перспектива. Освен това от институцията 
се очаква да използва подходящи методологии за определяне на 
количествено изражение на потенциални бъдещи промени в ликвидната ѝ 
позиция и позицията на финансиране при утежнените сценарии. Очаква се 
институцията да прилага силно консервативен подход и по двете 
перспективи, за да е сигурно, че са обхванати по подходящ начин редки 
събития и събития с много малка вероятност. 

(ii) Очаква се основните параметри и допускания да бъдат съгласувани в 
цялата група и между типовете риск. Очаква се всички методологии за 
количествено определяне на риска да бъдат подложени на независимо 
вътрешно валидиране. Очаква се институцията да създаде и въведе 
ефикасна рамка за качество на данните. 

Подробно количествено определяне на риска 

69. Очаква се ВААЛ да гарантира, че рисковете, на които институцията е или 
би могла да бъде изложена, е придадено задоволително количествено 
изражение. От институцията се очаква да въведе методологии за 
количествено определяне на риска, които са пригодени към нейното 
индивидуално положение (т.е. в съответствие с нейната склонност към 
риск, пазарни очаквания, бизнес модел, рисков профил, размер и 
сложност). 

70. Не се очаква изключване от оценката на рискове, чието количествено 
определяне се окаже трудно или няма налични релевантни данни35. В 
такива случаи от институцията се очаква да определи достатъчно 
консервативни стойности на риска, като вземе предвид цялата релевантна 
информация и гарантира адекватност и последователност в избора си на 
методологии за количествено определяне на риска36. 

                                                                    
35  Що се отнася до рисковете, на които трудно могат да се придаде количествено изражение 

(например поради липса на данни или на установени методологии за количествено определяне), 
от институцията се очаква да разработи подходящи методологии за количествено определяне на 
рисковете, включително като използва експертна преценка. 

36  Измерването на рискове, чието количествено определяне е трудно, трябва да бъде максимално 
последователно и подлежащо на сравнения с общите допускания за измерване на риска. От 
институцията се очаква да се увери, че такива рискове са подходящо отчетени в процеса на 
управлението на риска и процеса на контрол на риска, независимо дали са количествено 
определени посредством традиционни модели или сценариен анализ, или се основават на други 
изчисления. 
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71. Основните параметри и допускания обхващат, наред с всичко останало, 
доверителната вероятност и допусканията при съставяне на сценарии. 

Степен на консерватизъм 

72. Очаква се методологиите и допусканията за количествено определяне на 
риска, използвани от икономическа и нормативна перспектива, да бъдат 
устойчиви, достатъчно стабилни, чувствителни към рисковете и 
достатъчно консервативни, за да определят количествено рядко 
възникващи изходящи потоци на ликвидност. Очаква се към 
несигурностите, възникващи от методологиите за количествено 
определяне на риска, да се подхожда с по-висока степен на 
консерватизъм. 

Избор на методологии за количествено определяне на риска 

73. Институцията е отговорна за въвеждането на подходящи методологии за 
количествено определяне на рисковете и за изготвяне на прогнози. В 
настоящото ръководство не се посочват никакви очаквания относно 
използването или неизползването на която и да било методология за 
количествено определяне. Това означава, че липсва предопределеност за 
това дали например от институцията се очаква да използва (изменени) 
методологии по Стълб I (например да вземе предвид рисковете от 
концентрация), резултати от стрес тестове или други методологии, 
например множество сценарии, за да определи количествено рисковете, 
на които е или би могла да бъде изложена. 

74. Очаква се използваните методологии да бъдат съгласувани една с друга, 
със съответната перспектива и с определението за ликвидност и стабилно 
финансиране. От тях се очаква да обхващат рисковете, на които 
институцията е изложена, по подходящ и достатъчно консервативен начин, 
при съобразяване с принципа на пропорционалност. Това например 
означава, че от по-големите и по-сложни институции или от институциите, 
които имат по-сложни рискове, се очаква да използват по-сложни 
методологии за количествено определяне, за да обхванат задоволително 
рисковете. 

75. От институцията обаче не се очаква да прилага методологии за 
количествено определяне на риска, които не разбира изцяло или 
следователно не използва за собственото си вътрешно управление на 
риска и вземане на решения. От институцията се очаква да може да 
докаже, че методологиите са подходящи за нейните индивидуални 
обстоятелства и рисков профил. В случаите на външно създадени модели 
това включва очакването институцията не просто да ги внесе механично, а 
да ги разбере изцяло, и те да бъдат подходящи и индивидуално пригодени 
към нейната дейност и рисков профил. 
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Качество на данните 

76. От институцията се очаква да използва подходящи процеси и механизми 
на контрол, за да осигури качеството на данните.37 От рамката за качество 
на данните се очаква да осигурява надеждна информация за рисковете, 
която да подпомага надеждното вземане на решения. Също така се очаква 
тя да обхване всички релевантни данни за рисковете и измерения на 
качеството на данните. 

Независимо валидиране 

77. Очаква се методологиите на ВААЛ за количествено определяне на риска 
да се подлагат на редовно независимо вътрешно38 валидиране, което по 
пропорционален начин зачита принципите в основата на съответните 
стандарти, установени за вътрешните модели по Стълб I, като се взема 
предвид съществеността на количествено определените рискове и 
сложността на методологията за количествено определяне на рисковете. 

78. В зависимост от размера и сложността на институцията могат да се 
използват множество организационни решения, за да се осигури 
независимост между разработването и валидирането на методологиите за 
количествено определяне на риска. Очаква се обаче концепциите, на 
които се основават различните линии на защита, да бъдат зачитани, т.е. 
независимото валидиране да не се извършва от звеното за вътрешен одит. 

79. Очаква се цялостните заключения от процеса по валидиране да бъдат 
докладвани на висшето ръководство и на ръководния орган, да се 
използват в редовния преглед и коригиране на методологиите за 
количествено определяне и да се вземат предвид при оценката на 
адекватността на ликвидността. 

Пример 6.1 
Организация на независимото валидиране 

За да осигури независимо и пропорционално валидиране на методологиите на 
ВААЛ за количествено определяне на риска, от институцията се очаква да 
вземе предвид главата „Общи въпроси“ от проекта за Ръководство на ЕЦБ за 
целевия преглед на вътрешните модели. 

                                                                    
37  Качеството на данните включва например пълнотата, точността, последователността, 

навременността, уникалността, валидността и проследяемостта на данните. За повече 
информация вижте проекта за Ръководство на ЕЦБ за целевия преглед на вътрешните модели 
(ЦПВМ) от февруари 2017 г. 

38  „Вътрешно“ не означава, че всяко валидиране се очаква да се извършва от самата институция. 
Както при „вътрешния“ одит, то по-скоро се отнася до отговорността на институцията за този 
процес. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/trim_guide.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/trim_guide.en.pdf
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В зависимост от естеството, размера, мащаба и сложността на своите рискове 
институцията би могла да използва например един от следните три 
организационни модела, за да осигури независимост на звеното за валидиране 
от процеса на разработване на методология (т.е. създаването, разработването, 
въвеждането и наблюдението на методологиите за количествено определяне 
на риска): 

• разделяне на два различни отдела, подчинени на различни членове на 
висшето ръководство; 

• разделяне на два различни отдела, подчинени на един и същи член на 
висшето ръководство; 

• разделяне на персонала в един и същи отдел. 

Принцип 7 –  Редовните стрес тестове имат за цел да 
осигурят адекватност на ликвидността при 
неблагоприятни обстоятелства 

(i) ЕЦБ очаква институцията да извършва индивидуално разработен и 
задълбочен преглед на своите уязвимости, обхващайки всички 
съществени рискове на равнището на цялата институция, които 
произтичат от нейния бизнес модел и среда на работа в контекста на стрес 
в макроикономическите и финансовите условия – на годишна база и по-
често, когато е необходимо, според индивидуалните обстоятелства. Въз 
основа на този преглед се очаква институцията да определи подходяща 
програма за провеждане на стрес тестове и от нормативна, и от 
икономическа перспектива. 

(ii) Като част от тази програма се очаква институцията да определи утежнени 
сценарии, които да бъдат приложени от двете перспективи, вземайки 
предвид другите стрес тестове, които провежда. Очаква се прилагането на 
тежки, но възможни макроикономически допускания и съсредоточаването 
върху основни уязвимости да окажат съществено въздействие върху 
вътрешната и регулаторната ликвидна позиция на институцията. Освен 
това от институцията се очаква да провежда по пропорционален начин 
обратни стрес тестове. 

(iii) Очаква се институцията непрестанно да наблюдава и идентифицира 
новопоявили се заплахи, уязвимости и промени в условията, за да 
извършва оценка най-малко на всяко тримесечие дали сценариите ѝ за 
стрес тестове са все още подходящи и ако не са, да ги приспособява към 
новите обстоятелства. Очаква се въздействието от сценариите да се 
актуализира редовно (например на тримесечна основа). В случай на 
съществени промени се очаква институцията да подложи на оценка 
потенциалното им въздействие върху адекватността на ликвидността ѝ 
през годината. 
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Определяне на програмата за провеждане на стрес тестове 

80. Очаква се програмата за стрес тестване да обхваща както нормативната, 
така и икономическата перспектива. Очаква се тя да покрива различни 
времеви хоризонти, включително в рамките на деня, и да отчита 
релевантното разпределение между валутите. При определянето на набор 
от вътрешни стрес сценарии и чувствителни аспекти от институцията се 
очаква да използва широк спектър от информация за минали и 
хипотетични стресови събития. Задължение на самата институция е да 
определи сценариите и чувствителните аспекти по начин, който 
съответства най-добре на нейните индивидуални обстоятелства, и да ги 
отрази във входящите и изходящите ликвидни потоци и в приложимите 
ликвидни стойности на ликвидните активи. Очаква се нормативната 
перспектива да бъде обхваната в програмата за стрес тестване по такъв 
начин, че въздействието на стресовите събития върху развитието на 
прогнозните регулаторни съотношения като например КЛП да се 
анализират в различни моменти, в съответствие с параграф 46. 

81. Когато определят сценарии за стрес тестване, от институциите се очаква 
да обхванат своите съществени уязвимости с оглед на своя индивидуален 
бизнес модел, рисков профил и външните условия, пред които са 
изправени. Очаква се другите проведени стрес тестове – например 
анализът на чувствителността – да служат за основа на тези сценарии, 
разкривайки съществените уязвимости на институцията. 

82. Тъй като прехвърляемостта на ликвидността може да бъде много различна 
в периоди на стрес в сравнение с нормалните времена, от институциите 
със значими трансгранични дейности се очаква да оценяват 
прехвърляемостта на ликвидността в групата и да я вземат предвид в 
програмата си за провеждане на стрес тестове. Очаква се те да 
анализират въздействието и вероятността за допълнителни препятствия 
пред прехвърляемостта на ликвидността в условия на стрес, особено при 
операции извън еврозоната, и да определят коригиращи действия и мерки 
за извънредни ситуации при такъв сценарий.  

Степен на тежест на неблагоприятните сценарии 

83. Очаква се в базовата си оценка институцията да направи допускане за 
тенденции при очакваните обстоятелства, като вземе предвид своята 
бизнес стратегия, включително надеждни допускания за входящи и 
изходящи потоци, материализиране на рискове и др. 

84. В утежнените сценарии от институцията се очаква да приеме за допустими 
извънредни, но възможни събития с подходяща степен на тежест що се 
отнася до въздействието им върху нейната ликвидна позиция. Очаква се 
степента на тежест да съответства на тенденции, които са осъществими, 
но също толкова сериозни от гледна точка на институцията, колкото са 
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тенденциите, които биха могли да се наблюдават по време на кризисна 
ситуация в пазарите, факторите или областите, които са най-релевантни 
за адекватността на ликвидността на институцията. 

85. Очаква се диапазонът от утежнени сценарии да обхваща подобаващо 
сериозни икономически спадове, тежки нарушения на функционирането на 
пазарите и финансови сътресения, релевантни, специфични за 
институцията уязвимости, зависимост от важни източници на финансиране 
и реалистични съчетания на тези фактори 39. 

Съгласуваност спрямо фокусиране върху основни уязвимости 

86. Институцията се очаква да се съсредоточи върху своите основни 
уязвимости в опитите си да определи осъществими утежнени сценарии 
при провеждането на стрес тестовете. Очаква се стрес тестовете за ВААК 
и ВААЛ да се допълват, т.е. базисните допускания, резултатите от стрес 
тестовете и прогнозираните управленски действия от единия процес да 
бъдат взети предвид в другия. Така например, ако стрес тестовете по 
ВААЛ съдържат стрес събитие, свързано с кредитния спред или рейтинга 
на активи в ликвидния буфер, въздействието следва да се вземе предвид 
в стрес тестовете по ВААК и обратно. 

Обратни стрес тестове 

87. В допълнение към дейностите, свързани със стрес тестовете, които 
оценяват въздействието на определени допускания върху ликвидната ѝ 
позиция, институцията се очаква да провежда обратни стрес тестове. Тези 
оценки се очаква да започнат от идентифицирането на предварително 
определения резултат, като например бизнес моделът да загуби 
жизнеспособност40. 

88. Очаква се такива обратни стрес тестове да се използват, за да се провери 
доколко допусканията за рамката на ВААЛ са подробни и консервативни. 
Очаква се обратните тестове да се провеждат най-малко веднъж годишно. 
В зависимост от вероятността на произтичащите от тях сценарии може да 
бъдат необходими незабавни мерки, като се предприемат или подготвят 
управленски действия във ВААЛ, за да се избегне възникването на 
ситуация на възстановяване, в случай че се осъществят един или повече 
от сценариите от обратните стрес тестове, оценени във ВААЛ. Освен това 
обратните стрес тестове в контекста на ВААЛ може да се разглеждат като 
отправна точка в разработването на сценарии за планове за 

                                                                    
39  Подходящият брой сценарии за дадена институция зависи, наред с всичко друго, от нейния 

индивидуален рисков профил. Очаква се, че обикновено ще бъдат необходими няколко утежнени 
сценария, за да бъдат отразени по подходящ начин различните осъществими комбинации от 
рискове. 

40  Вижте Насоките на ЕБО относно стрес тестването на институциите (EBA/GL/2018/04). 
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възстановяване41. За повече подробности вижте съответните насоки на 
ЕБО и указания на БКБН. 

Пример 7.1 
Взаимодействие между стрес тестовете за ВААК и ВААЛ 

От институцията се очаква да оцени потенциалното въздействие на 
релевантните сценарии, включително върху капитала и ликвидността, и 
евентуалното възникване на ефект на порочен кръг, като вземе предвид по-
специално загубите, произтичащи от реализиране на активите или повишаване 
на разходите за финансиране в периоди на сътресения. 

Пример 7.2 
Обратни стрес тестове 

Чрез вътрешните си обратни стрес тестове институцията определя какво 
равнище на изходящи потоци на депозити е необходимо, за да бъдат изчерпани 
ликвидните буфери и другите източници на условно финансиране. Това става, 
като се правят допускания за изходящите потоци на депозитите и за други 
двигатели на риск като например намаляване на рейтинга на институцията и 
необходимост за обратно изкупуване на дълг. Резултатът от една такава оценка 
е представен в таблицата по-долу. Тя илюстрира темпа на изходящите потоци 
при три различни сценария. 

 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Допускане за изходящия поток на 
депозитите 

   

На частни лица 49% 7% 10% 

На предприятия 33% 63% 60% 

На финансови институции 62% 91% 94% 

Други допускания (неизчерпателен 
списък) 

   

Намаляване на кредитния рейтинг 4 степени 4 степени 4 степени 

Обратно изкупуване на дълг 0% 15% 15% 

Очаква се институцията да определи каква е вероятността да се реализират 
подобни сценарии и дали са необходими коригиращи действия. 

                                                                    
41  Както се посочва в Насоките на ЕБО относно набора от сценарии, за използване при плановете 

за възстановяване (EBA/GL/2014/06), очаква се тези сценарии да бъдат само „близки до 
неизпълнение“, т.е. да превърнат бизнес модела на дадена институция или група в 
нежизнеспособен, освен ако не се приложат успешно мерките за възстановяване. 
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Пример 7.3 
Калибриране на утежнените сценарии 

При утежнените сценарии се вземат предвид наблюдавани в миналото събития 
на пазарите и в поведението на клиентите, но те не се ограничават до 
собствения опит на институцията с поведение на клиентите и пазарен достъп. 
Освен това съставянето на сценария на институцията не се изчерпва с 
ретроспективни наблюдения, особено където данните от миналото са 
изкривени (например от помощ от страна на публичния сектор). Това 
ограничава точността на пресметнатите стрес параметри за входящи и 
изходящи потоци и дисконтирането, приложено към прогнозната стойност на 
ликвидните активи. 

Подобни утежнени сценарии могат да включват както перспектива за 
продължаващо функциониране на институцията (продължават нормалните 
операции, ограничена възможност за входящи потоци от кредитния портфейл, 
зависимост главно от търгуемите активи за генериране на ликвидност, обратно 
изкупуване на собствен дълг с цел да се осигури за в бъдеще достъп до 
пазарите и т.н.), така и сценарии, при които не може да се избегне тежко 
разстройство на бизнес модела (например прекратяване на генерирането на 
активи, преустановяване на изплащането на дивиденти и бонуси, използване 
на всички допустими обезпечения за набавяне на ликвидност, включително 
финансиране от централната банка, неизползване на опциите за изкупуване на 
собствен дълг или на капиталови инструменти). 
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3 Речник 

Утежнен сценарий 
Комбинация от допускания за неблагоприятни тенденции във вътрешните и 
външните фактори (включително макроикономически и финансови тенденции и 
тежко нарушение на функционирането на пазарите), която се използва за 
оценка на устойчивостта на адекватността на ликвидността на институцията 
спрямо потенциални неблагоприятни събития в средносрочен план. Очаква се 
допуснатите тенденции във вътрешните и външните фактори да бъдат 
комбинирани по последователен начин и да са неблагоприятни, но 
осъществими от гледна точка на институцията, отразявайки рисковете и 
уязвимостите, които са оценени като най-съществени заплахи за нея. 

Базов сценарий 
Комбинация от очаквани тенденции във вътрешните и външните фактори 
(включително макроикономически и финансови тенденции), която се използва 
за оценка на въздействието на тези очаквани тенденции върху адекватността 
на ликвидността на институцията. Очаква се базовият сценарий да бъде в 
синхрон с основата на бизнес плановете и бюджета на институцията. 

Механизъм за разпределяне на разходите и ползите 
Механизмът за разпределяне на разходите и ползите осъществява 
разпределението на разходите, ползите и рисковете, свързани с ликвидността. 
Той е част от стратегиите, политиките, процесите и системите на институцията. 

Вътрешна икономическа перспектива 
Перспектива, свързана с ВААЛ, съгласно която институцията управлява своята 
адекватност на ликвидността, като осигурява достатъчно покритие на своите 
рискове и очаквани изходящи потоци с налична вътрешна ликвидност. 

Концепция за икономическа адекватност на ликвидността 
Вътрешна концепция, която има за цел да способства за това от икономическа 
перспектива финансовите ресурси (вътрешната ликвидност) на институцията 
да ѝ позволят да покрие своите рискове и очаквани изходящи потоци и да 
поддържа жизнеспособността на своите операции на текуща основа.42 

Планиране на финансирането 
Вътрешен процес с много измерения, в резултат на който се създава план за 
финансиране, представящ многогодишна прогноза за източниците на 
финансиране на институцията, като се вземат предвид нейните базови и 
утежнени сценарии, стратегия и оперативни планове. Оценката на утежнените 
сценарии е ключов елемент на планирането на финансирането, тъй като 

                                                                    
42  Самите институции са отговорни за въвеждане на подходящи методологии за количествено 

определяне на риска – по принцип от институциите не се очаква да използват „икономически 
модели на ликвидността“, за да гарантират своята икономическа адекватност на ликвидността. 
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помага на институциите да продължат да извършват дейност дори в 
продължителни периоди на сътресения. 

Общ подход в идентифицирането на рисковете 
В общия подход рисковете първо се идентифицират, без да се вземат предвид 
специфичните действия, разработени за тяхното редуциране. 

Архитектура на ВААЛ 
Различните аспекти на ВААЛ и начинът, по който те са свързани. Посредством 
архитектурата на ВААЛ се очаква да се осигури последователна съвместимост 
на различните му аспекти, както и да се гарантира, че ВААЛ е неделима част от 
цялостната рамка за управление на институцията. Очаква се институцията да 
поддържа като част от своята документация по ВААЛ описание на цялостната 
му архитектура, в което се обяснява как е интегриран ВААЛ и как се използват 
резултатите от него. 

Резултати от ВААЛ 
Всяка информация, която е резултат от ВААЛ и има добавена стойност за 
вземането на решения.  

ВААЛ 
Вътрешен анализ на адекватността на ликвидността съгласно определението в 
член 86 от ДКИ IV, според който се изисква компетентните органи да 
гарантират, че институциите разполагат с устойчиви стратегии, политики, 
процеси и системи за установяване, измерване, управление и наблюдение на 
ликвидния риск в течение на подходящи периоди с различна продължителност, 
включително в рамките на един ден, за да се гарантира, че поддържат 
адекватно ниво на ликвидни буфери. 

Вътрешен преглед и валидиране 
Вътрешният преглед обхваща широк диапазон от механизми за контрол, оценки 
и доклади, които имат за цел да гарантират, че стратегиите, процесите и 
методологиите, свързани с ВААЛ, остават надеждни, изчерпателни, ефикасни и 
пропорционални.  

Като част от вътрешния преглед валидирането обхваща процеси и дейности, с 
които се оценява дали методологиите за количествено определяне на риска и 
данните за рисковете на институцията обхващат задоволително съществените 
аспекти на риска. Очаква се валидирането на методологиите за количествено 
определяне на риска да се провежда по пропорционален начин, независимо и 
при зачитане на принципите в основата на съответните стандарти, установени 
за вътрешните модели по Стълб I. 

Система от лимити 
Документирана и йерархическа система от лимити, установена съгласно 
цялостната стратегия и склонност към риск на институцията, за да се 
гарантира, че рисковете и загубите могат да бъдат ограничени по ефикасен 
начин в съответствие с концепцията за адекватност на ликвидността. Очаква се 
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системата от лимити да наложи ефикасни граници за поемане на риск – 
например за различни видове риск, структурни звена, продукти и групи. 

Декларация за адекватност на ликвидността 
Официална декларация от ръководния орган, която съдържа неговата оценка 
за адекватността на ликвидността на институцията и разяснява основните му 
аргументи в нейна подкрепа. 

Адекватност на ликвидността 
Степента, в която рисковете са покрити с ликвидността на институцията. Целта 
на ВААЛ е да се поддържа адекватна ликвидност на текуща основа както от 
икономическа, така и от нормативна перспектива, която да способства за 
жизнеспособността на институцията в средносрочен план. 

Управленски действия 

Действия, които предприема ръководството (например набавяне на 
финансиране), за да поддържа ликвидната позиция и позицията на 
финансиране в съответствие със склонността към риск)43.  

Управленски буфер 
Количество ликвидност над регулаторния и надзорния минимум и вътрешни 
нужди от ликвидност, която позволява на институцията да следва устойчиво 
своя бизнес модел и да запази гъвкавостта си по отношение на потенциални 
бизнес възможности, без да застрашава своята адекватност на ликвидността. 

Съществен риск 
Свързан с ликвидността низходящ риск, който според вътрешните определения 
на институцията оказва съществено въздействие върху нейния цялостен 
рисков профил и поради тази причина може да засегне нейната адекватност на 
ликвидността. 

Средносрочен времеви хоризонт 
Времеви хоризонт, обхващащ тенденции в краткосрочен и средносрочен план. 
Очаква се да бъде обхваната ликвидната позиция в течение най-малко на 
идната година, а позицията на финансиране – на следващите три или повече 
години 

Вътрешна нормативна перспектива 
Многогодишна перспектива, свързана с ВААЛ, според която институцията 
управлява своята адекватност на ликвидността, като гарантира, че е в 
състояние да изпълнява всички свои свързани с ликвидността правни и 
надзорни изисквания, както и да се справя с други вътрешни и външни 
ликвидни ограничения на текуща база. 

Пропорционалност 
Принцип, залегнал в член 86 от ДКИ IV, според който ВААЛ следва да бъде 
                                                                    
43  За повече указания вижте Раздел 4.8.2 „Управленски действия“ от Насоките на ЕБО относно 

стрес тестването на институциите (EBA/GL/2018/04). 
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пропорционален на сложността, рисковия профил, обхвата на дейността на 
институцията и рисковия толеранс, определен от ръководния орган. 

Източници на финансиране от публичния сектор 
Всички източници на финансиране, които се осигуряват пряко или непряко от 
публичния сектор, съгласно дефиницията в Приложение 1 на Насоките на ЕБО 
относно хармонизираните определения и образци на планове за финансиране 
на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 
(EBA/GL/2014/04). 

План за възстановяване 
План, изготвен и поддържан от институция в съответствие с член 5 от 
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (ДВПБ)44. 

Обратен стрес тест 
Стрес тест, който изхожда от идентифицирането на предварително определен 
резултат (нежизнеспособност на бизнес модела) и след това изследва 
сценарии и обстоятелства, които биха могли да доведат до този резултат. 

Декларация за склонност към риск 
Официална декларация, в която ръководният орган изразява възгледите си 
относно размера и видовете риск, които институцията е склонна да поеме, за 
да изпълни своите стратегически цели. 

Процес на идентифициране на рисковете 
Редовен процес, който институцията използва, за да идентифицира рискове, 
които са или биха могли да бъдат съществени за нея. 

Списък на рисковете 
Списък на идентифицираните рискове и техните характеристики. Списъкът на 
рисковете е резултат от процес на идентифициране на рисковете. 

Количествено определяне на риска 
Процесът по придаване на количествено изражение на идентифицираните 
рискове посредством разработване на методологии и тяхното използване с цел 
да се определят стойности за рисковете и да бъде възможно съпоставяне на 
рисковете с наличната ликвидност на институцията. 

Таксономия на рисковете 
Категоризация на различни видове риск/рискови фактори, чрез която 
институцията оценява, агрегира и управлява рисковете по последователен 
начин посредством обща терминология и графично представяне на рисковете.  

                                                                    
44  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на 

рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 
2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на 
регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ 
L 173, 12.6.2014 г., стр. 190). 
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Поносимост към риск 
Видове риск и техните равнища, които институцията приема/понася, без да се 
излага на тях умишлено.



 

Съкращения 

БКБН Базелски комитет за банков надзор 

ДВПБ Директива за възстановяване и преструктуриране на банки  

ДКИ IV Директива за капиталовите изисквания 

ЕБО Европейски банков орган 

ЕЦБ Европейска централна банка 

ЕССР Европейски съвет за системен риск 

СФС Съвет за финансова стабилност 

ВААК Вътрешен анализ на адекватността на капитала 

ВААЛ Вътрешен анализ на адекватността на ликвидността 

КЛП Коефициент на ликвидно покритие 

НКО Национален компетентен орган 

ПНПО Процес по надзорен преглед и оценка 

ЕНМ Единен надзорен механизъм 

ЦПВМ Целеви преглед на вътрешните модели 

 

© Европейска централна банка, 2018 г. 

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany 
Телефон +49 69 1344 0 
Уебсайт www.ecb.europa.eu 

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на 
източника. 

http://www.ecb.europa.eu/

	Ръководство на ЕЦБ за вътрешния анализ на адекватността на ликвидността (ВААЛ)
	1 Въведение
	1.1 Цел
	1.2 Обхват и пропорционалност

	2 Принципи
	Принцип 1 – Ръководният орган носи отговорността за доброто управление на ВААЛ
	Принцип 2 – ВААЛ е неделима част от цялостната рамка за управление
	Принцип 3 – ВААЛ има основополагащ принос за жизнеспособността на институцията, осигурявайки ѝ адекватност на ликвидността от различни перспективи
	Принцип 4 – Всички съществени рискове се идентифицират и вземат предвид във ВААЛ
	Принцип 5 –  Вътрешните ликвидни буфери са с високо качество и ясно определени; вътрешните източници на стабилно финансиране са ясно определени
	Принцип 6 –  Методологиите на ВААЛ за придаване на количествено изражение на рисковете са подходящи, съгласувани и валидирани по независим начин
	Принцип 7 –  Редовните стрес тестове имат за цел да осигурят адекватност на ликвидността при неблагоприятни обстоятелства

	3 Речник


