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Франкфурт на Майн, 26 ноември 2015 година 

 

Политика за променливото възнаграждение  

До: ръководството на значимите банки 

 

ЕЦБ отделя специално внимание на политиките за дивидентите и възнагражденията на 
финансовите институции, спрямо които осъществява надзор, и особено на въздействието, което 
тези политики могат да окажат върху поддържането на стабилна капиталова база от страна на 
институцията. Както политиките за разпределяне на дивиденти, така и политиката за 
променливото възнаграждение на дадена институция може да повлияе значително върху 
капиталовата ѝ база. 

Подчертаваме необходимостта от възприемане на предпазлива и далновидна позиция, когато се 
вземат решения относно политиката за възнагражденията на Вашата институция. Призоваваме Ви 
да отчитате надлежно евентуалното неблагоприятно въздействие на политиката за 
възнагражденията на Вашата институция върху поддържането на стабилна капиталова база, 
особено като имате предвид изложените в Регламент (ЕС) № 575/20131 (РКИ) и в Директива 
2013/36/ЕС2 (ДКИ IV) преходни изисквания. В тази връзка Ви препоръчваме при определянето на 
променливо възнаграждение, което ще бъде начислявано — включително и при употребата на 
мерки за удържане или възстановяване на изплатени суми — съгласно политиката за 
възнагражденията във Вашата институция, да прилагате такава политика, която съвместява 
следването на консервативна и най-малкото линейна права към максималното равнище на 
капиталовите изисквания за институцията.  

Моля да информирате редовно Вашия съвместен надзорен екип за решенията относно политиката 
Ви за възнагражденията. 

С уважение, 

[подписано] 
 
Danièle Nouy 
 
 
Националните компетентни органи се приканват да разгледат внимателно този въпрос и да 
преценят до кои по-малко значими институции следва да бъде изпратено подобно писмо, като 
се отчита принципът на пропорционалност.  

                                                           
1  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно 

пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1). 

2  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 (OВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338). 
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