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До
Министър-председателя на Република България

Управителя на Българската народна банка
Председателя на Сметната палата

Уважаеми господа,

В съответствие с изискванията на Закона за гарантиране на влоговете в банките имам 
удоволствието да представя на Вашето внимание Годишния отчет на Фонда за гарантиране 
на влоговете в банките за 2013 година.

Росен Николов
Председател на Управителния съвет

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
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Използвани съкращения:

АСИ – Автоматизирана система за изплащане

БВП – брутен вътрешен продукт

БНБ – Българска народна банка

ДЦК – държавни ценни книжа

ДЧ – държава членка

ЕИС – Единна информационна система

ЕК – Европейска комисия

ЕКОФИН – Съвет на Министрите на икономиката и на финансите на ЕС

ЕС – Европейски съюз

ЕЦБ – Европейска централна банка

ЗГВБ – Закон за гарантиране на влоговете в банките

ЗКИ – Закон за кредитните институции

МВФ – Международен валутен фонд

МФ – Министерство на финансите

НСИ – Национален статистически институт

ПНГФС – Постоянната национална група по финансова стабилност

СГД – схема за гарантиране на депозитите

УС – Управителен съвет

ФГВБ или Фондът – Фонд за гарантиране на влоговете в банките

ФДЗПО – Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ЦИЕ – Централна и Източна Европа
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Мисия на ФГВБ

Да бъде гарант за средствата на вложителите в банките и интересите на кредиторите в 
производствата по банкова несъстоятелност, като по този начин съдейства за поддържането 
на стабилността и доверието в банковата система

Визия

Пълноправен и активен участник в системата за финансова стабилност

Цели

Поддържане на доверието на вложителите

Поддържане на финансовата стабилност
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Мандат

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е юридическо лице, създадено през 1999 г. 
със Закона за гарантиране на влоговете в банките.

В съответствие със Закона за гарантиране на влоговете в банките ФГВБ изплаща гаран-
тираните размери на влоговете, определя и събира годишните премийни и встъпителните 
вноски от банките и инвестира активите си в държавни ценни книжа, краткосрочни депозити 
в банки и депозити в БНБ.

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност ФГВБ защитава интересите на кредито-
рите и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на 
правомощията на синдика в производствата по банкова несъстоятелност.

При определени в Закона за кредитните институции обстоятелства Фондът може да 
участва в увеличаване на капитала на кредитна институция, поставена от БНБ под специален 
надзор поради опасност от изпадане в неплатежоспособност.
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Обръщение на председателя

Уважаеми госпожи и господа,

2013 г. беше поредната година на плавно подобряване на икономиката в световен мащаб. 
Продължават координираните усилия за възстановяването на стабилността на финансовите 
пазари като необходима предпоставка за икономическия растеж. Основен елемент на това въз-
становяване е възвръщането на доверието, основано на ясни и общовалидни правила и регула-
торни механизми.

В европейски мащаб много беше направено в изграждането на елементите на т.нар. „Бан-
ков съюз“ и схемите за гарантиране на депозитите на държавите членки на Евросъюза привет-
стваха възобновяването на дискусиите по Директивата относно схемите за гарантиране на 
депозити, както и напредъка по Директивата, установяваща рамка за възстановяване и пре-
структуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Двата документа из-
граждат една допълваща се рамка, чиято цел е да зададе ясни правила за действие при проблеми 
на институция, така че това да протече при минимални сътресения на пазарите и достъп на 
вложителите до средствата им, без да се прибягва до държавна намеса. Заложените в Директи-
вата за гарантиране на депозити принципи на финансиране, унифицирано ниво и обхват на по-
критие, срокове на изплащане и информираност на вложителите допринасят за надеждността 
на СГД и доверието на вложителите в тях като основна предпоставка за ефективността им.

От друга страна, Бордът за финансова стабилност предложи Основни характеристики на 
ефективните режими за преструктуриране на финансови институции, а МВФ и Световната бан-
ка се обърнаха към Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити за 
включване на експерти — представители на схемите за гарантиране на депозитите, за участие 
в мисиите им по Програмата за оценка на финансовия сектор, които да извършват оценката на 
схемите в съответствие с Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депо-
зити, издадени от Базелския комитет по банков надзор съвместно с Международната асоциация 
и включени от Борда за финансова стабилност в компендиума му от 12 ключови стандарта за 
стабилни финансови системи.

И международният, и европейският подход при разрешаването на банкови кризи показва 
осъзнаването на взаимосвързаността на режима на преструктуриране и гарантирането на де-
позитите за запазването на стабилността на банковата система, както и все по-изявената 
роля на СГД в тази рамка.

На национално ниво и през 2013 г. поради общата финансова стабилност на българската 
банкова система не се наложи СГД да влиза в действие, въпреки недотам благоприятните като 
цяло икономически условия. Независимо от това ФГВБ поддържа необходимата техническа и 
финансова готовност за изпълняване на законово вменените му функции и възможното им раз-
ширяване.

Росен Николов
Председател на Управителния съвет

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
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Доклад на ръководството за дейността на 
Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2013 г.

С цел да отговори на новите изисквания, произтичащи от промените в цялостната финан-
сова архитектура в рамките на ЕС, породени от неотдавнашната финансова криза, през 2011 г.
 УС на ФГВБ прие Стратегия за управление на ФГВБ 2011-2014 г., в която очерта основните стра-
тегически насоки за развитието на Фонда:

− ФГВБ да продължи да се утвърждава като важен елемент в системата за финансова ста-
билност, и

− ФГВБ да се развие като институция, работеща съгласно най-високите стандарти, отго-
варяща на съвременните изисквания за ефективни системи за гарантиране на влоговете 
в съответствие с Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити, 
издадени от Базелския комитет по банков надзор и Международната асоциация на инсти-
туциите за гарантиране на депозити, и европейските директиви.

Тези стратегически цели бяха въплътени в следните оперативни направления, в които Фон-
дът работи от приемането на Стратегията:

− Своевременен достъп на вложителите до гарантираните им суми

− Алтернативни методи за разрешаване на проблемни банки

− Управление на потенциалните рискове за системата за гарантиране на влоговете

− Адекватна капитализация. Сигурно и прозрачно управление на средствата

− Ефективна комуникация. Поддържане на доверието на вложителите

− Добри корпоративни практики. Прозрачно и ефективно управление.

В изпълнение на така определените задачи, за изтеклия тригодишен период от приемане-
то на Стратегията беше създадено звено за наблюдение и контролиране на риска, бяха приети 
и актуализирани редица документи, съставляващи вътрешната нормативна база — стратегии, 
политики и процедури, продължи изграждането на Единната информационна система, която 
текущо беше модифицирана, така че оптимално да отговаря на нуждите на ФГВБ. Автомати-
зираната система за изплащане на гарантираните депозити беше тествана и бяха подготвени 
указанията за подаваната към нея информация. Сформиран беше Инвестиционен комитет. Нов, 
по-удобен за потребителя уебсайт, както и единен национален номер бяха въведени с цел по-до-
бро информиране на вложителите. Засили се участието на представители на Фонда в работни 
групи както на вътрешно и международно институционално ниво, така и в международните 
браншови организации. 
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Организационна структура на ФГВБ

Управителен съвет

Управителният съвет на ФГВБ е ръководният орган на институцията. Съгласно вменени-
те му със ЗГВБ функции и отговорности УС взема решения за и контролира законосъобразното 
и целесъобразното прилагане на законовата рамка, определяща дейността на ФГВБ — Закона 
за гарантиране на влоговете в банките, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за кре-
дитните институции и прилежащите им наредби. Председателят на УС ръководи и текущата 
дейност на Фонда и го представлява в страната и в чужбина.

ФГВБ се управлява от петчленен УС в състав:

Председател:    Росен Николов

Заместник-председател:   Нели Кордовска

Членове:     Бисер Манолов

      Борислав Стратев

      Светла Костова

Отдели

Във ФГВБ към 31.12.2013 г. работят 19 служители в следните отдели:

Трежъри

Осъществява дилърски функции при инвестиране на средствата на ФГВБ; изготвя анализи и 
справки за целите на инвестиционната дейност; съблюдава прилагането на инвестиционната 
стратегия на ФГВБ.

Банкова несъстоятелност и ранни интервенции

Съблюдава процеса по определяне, събиране и анализ на данните за влоговата база и премий-
ните вноски на банките във ФГВБ; осигурява навременното изплащане на гарантираните суми; 
тества системата за гарантиране на влоговете; осигурява осъществяването на контрола вър-
ху банка в несъстоятелност и целесъобразността на действията на синдика в производство по 
банкова несъстоятелност; работи върху алтернативни методи за разрешаване на проблеми на 
банки; отговаря за прилагането на плана за действие при непредвидени ситуации.

Оценка на риска и анализи

Отговаря за цялостната рамка на ФГВБ за управление на рисковете, вкл. инвестиционната 
дейност, информационните технологии, плана за непрекъснатост на работата, тестовете на 
системата за гарантиране влоговете, както и макро анализи и анализи на банките членове на 
системата.
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Корпоративни комуникации и международно сътрудничество

Отговаря за дейностите, свързани с поддържането на доверието на вложителите, за връз-
ките с медиите, за комуникацията с националните институции и международните финансови 
и браншови организации, както и с националните СГД; координира международните проекти на 
ФГВБ.

Правен

Осигурява правното обслужване на Фонда — изготвя вътрешнонормативни документи и 
актове, насочени към промяна на законодателството; осигурява процесуално представител-
ство; отговаря за законосъобразното изпълнение на функциите на ФГВБ по Закона за гаранти-
ране на влоговете в банките, Закона за банковата несъстоятелност и Закона за кредитните 
институции. 

Финансово-счетоводен

Отговаря за финансовата дейност, вътрешния финансов контрол и счетоводството на 
организацията; изготвя и контролира изпълнението на Бюджета за административните разхо-
ди; изготвя Годишния финансов отчет на ФГВБ.

Човешки ресурси и административна дейност

Осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси; завежда обща-
та административна дейност; отговаря за изпълнението на Стратегията на ФГВБ; участва в 
комисии, работни групи, проекти, обучения и др.

Организационна структура на ФГВБ

Управителен съвет

Председател на УС Експерти

Отдел 
„Трежъри“

Отдел 
„Банкова несъс-
тоятелност и 
ранни интер-

венции“

Отдел 
„Оценка на ри-
ска и анализи“

Отдел 
„Корпоративни 
комуникации и 
международно 

сътрудни-
чество“

Отдел 
„Правен“

Отдел 
„Финансово-
счетоводен“

Отдел 
„Човешки 

ресурси и адми-
нистративна 

дейност“
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ФГВБ през 2013 г.

2013 г. беше третата година от изпълнението на Стратегията за управление на ФГВБ. 
Управителният съвет и експертите на Фонда продължиха работата си по приетите цели и 
задачи, отчитайки националната конюнктура и развитията в световен мащаб. 

Преглед на европейските и световните инициативи за нова финансо-
ва архитектура

Сътресенията във финансовата сфера в световен мащаб и в частност в Европа показа-
ха, че в повечето държави липсва законова рамка и органите не разполагат с необходимия ин-
струментариум за действия при кризи и управление на проблемни финансови институции. Съ-
ответно, цената на кризата се оказа твърде висока и беше платена от данъкоплатците. По 
официални данни между 2008 г. и 2013 г. Европейската комисия е взела повече от 400 решения за 
разрешаване на държавна помощ към финансовия сектор. За периода 2008-2012 г. общият обем 
на средствата, използвани за капиталова помощ, възлиза на 519.9 млрд. евро (4.6% от БВП на 
ЕС за 2012 г.). Гаранциите и други форми на ликвидна помощ достигат своя връх през 2009 г. със 
сумата от 906 млрд. евро (7.7% от БВП на ЕС за 2012 г.).

Това недвусмислено показа нуждата от ясни и строги правила за управление на финансо-
ви кризи, приложими както на национално равнище, така и при овладяването на презгранични 
кризи. В отговор Европейската комисия излезе с предложения за редица промени в законодател-
ството за финансовите пазари и банките, вкл. за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета, установяваща рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции 
и инвестиционни посредници и за Директива относно схемите за гарантиране на депозити 
(преработен текст). Тази всеобхватна рамка цели постигане на дългосрочна финансова ста-
билност, намаляване на публичните разходи при евентуални бъдещи кризи, както и по-голяма 
хармонизация на законодателството на държавите членки в тази област.

Предложението на Комисията за директива за СГД беше представено за обсъждане на Съве-
та и на Европейския парламент на 12 юли 2010 г. Основната му цел е подобряване на защитата 
на вложителите, като основните елементи са:

− Опростяване и хармонизиране, по-специално по отношение на гарантирания размер и меха-
низма на изплащане;

− По-нататъшно намаляване на срока за изплащане на гарантираните суми на вложителите 
от настоящите 20 работни дни до 7 работни дни от 2024 г.;

− Въвеждане на предварително (ex-ante) финансиране на СГД с минимално целево равнище 
0.8% от гарантираните депозити, коeто трябва да бъдe постигнато в рамките на 10-го-
дишен период;

− По-добър достъп до информация на вложителите за защитата на депозитите им, както и 
на СГД за банките членове на системата; и

− Отпускане на заеми между СГД на доброволна основа.
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Предвидена е и възможност за разширяване на функциите на СГД и за участието им в пре-
вантивни мерки, мерки за ранна намеса и мерки по преструктуриране на кредитни институции 
и инвестиционни посредници. Предложението на Комисията бе прието от Европейския парла-
мент на първо четене (с промени) на 21 март 2012 г. Дискусиите по досието бяха временно спре-
ни поради изчакване за паралелно обсъждане с предложението за директива за възстановяване и 
преструктуриране на банки и инвестиционни посредници с оглед множеството общи въпроси. 
През втората половина на 2013 г. преговорите бяха възобновени. В резултат на постигнатото 
предварително политическо съгласие на последния триалог от края на декември 2013 г. Комите-
тът по икономически и парични въпроси към Европейския парламент изпрати официално писмо 
до Съвета, с което информира, че ще подкрепи постигнатия компромис на второ четене в 
Европейския парламент. Предстои формално окончателно гласуване и влизане в сила на Дирек-
тивата за СГД в рамките на 2014 г. Транспонирането на разпоредбите на Директивата в на-
ционалното законодателство на държавите членки е със срок 12 месеца след влизането й в сила.

Предложението на ЕК за създаване на обща европейска рамка за възстановяване и преструк-
туриране на банки и инвестиционни посредници е насочено към създаването на стабилна систе-
ма, която да свежда до минимум опасността от възникване на финансова криза, а когато такава 
криза все пак възникне — да гарантира възможно най-бързо справяне със ситуацията. Проектът 
за директива бе публикуван от ЕК на 6 юни 2012 г. Предложението предвижда предоставяне на 
националните органи на общи за всички ДЧ правомощия и инструменти за предотвратяване и 
управление на банкови кризи с цел да се запазят основните банкови дейности и да се минимизира 
излагането на данъкоплатците на опасност от загуби. То е изградено на принципите, че акцио-
нерите и кредиторите трябва да поемат загубите при преструктуриране, като тези загуби 
не трябва да бъдат по-големи, отколкото при несъстоятелност, мерките за подкрепа трябва 
да бъдат ограничени до минимално необходимите и използването на публични средства следва 
да бъде минимизирано. Комитетът по икономически и парични въпроси към Европейския парла-
мент прие своя доклад по предложението за директива за възстановяване и преструктуриране 
на 20 май 2013 г.

От юни 2012 г. Работната група по финансови услуги към Съвета на ЕС проведе десетки 
заседания и постигна значителен напредък по обединяване на позициите на ДЧ по основните 
въпроси от предложението за директива — рекапитализация и понасяне на загуби от вътреш-
ни източници, изключения от този инструмент, освобождаване на кредитори от понасяне на 
загуби по дискреция на националния орган по преструктуриране, целево равнище на фонда за 
преструктуриране, влизане в сила на разпоредбите по прилагане на инструмента за поемане 
на загуби от вътрешни източници и др. На 26 юни 2013 г. бе приет Общ подход на ЕКОФИН по 
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки. Общият подход запази инстру-
ментариума, предложен от Комисията и принципа, че собствениците и кредиторите следва да 
поемат загубите преди да се стигне до използването на публични средства. Според постигна-
тото съгласие, механизмите за финансиране (фондовете за преструктуриране) могат да бъдат 
използвани за поемане на загуби или рекапитализация на институцията в процес на преструкту-
риране само след като собствениците и кредиторите са понесли загуби в размер на минимум 
8% от всички пасиви, включително собствените средства. Гарантираните вложители са изклю-
чени от понасянето на загуби в процеса по преструктуриране, като на тяхно място участват 
схемите за гарантиране на депозитите до размера на нетните загуби, които биха понесли при 
несъстоятелност съобразно с реда на кредиторите. България не се присъедини към Общия под-
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ход, като настоя за по-голяма гъвкавост на националните органи при прилагане на инструмента 
за поемане на загуби от вътрешни източници и по-конкретно за отпадане на ограниченията за 
изключване на определени кредитори от поемането на загуби и за използване на механизмите за 
финансиране вместо тях. Очаква се Предложението да бъде прието в рамките на 2014 г.

ФГВБ активно участва във формирането на официалната позиция на България по двете 
предложения чрез срещи, обсъждания и становища в София, както и чрез участие в срещи на 
Работната група по финансови услуги в Брюксел.

Благодарение на поддържаната финансова дисциплина и консервативната политика на БНБ, 
банковата система в България остана стабилна и не беше директно засегната от кризата. Това 
осигурява на България относително предимство и време да работи за повишаване на вътреш-
ната си готовност, като се възползва от негативния опит от кризата в страните от Западна 
Европа, от анализите и предложенията на международните финансови институции и въведения 
вече режим за банково преструктуриране в редица европейски държави.

Значение на промените за СГД

Въвеждането на ефективен режим за банково преструктуриране е от съществено значе-
ние за всяка система за гарантиране на влоговете. Това значение е признато от Международ-
ната асоциация на институциите за гарантиране на депозити и Базелския комитет по банков 
надзор в разработените Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити и 
съпътстващата ги Методология за оценка на съответствието. В тази връзка Асоциацията е 
ангажирана и при разработването от Борда за финансова стабилност на Основни характерис-
тики на ефективните режими за преструктуриране на финансови институции и Методологията 
за оценка.

Схемите за гарантиране на депозитите следва да участват във финансирането на пре-
структурирането, което има за цел да се запазят основните функции на банката и да се оси-
гури непрекъснат достъп на вложителите до гарантираните им суми. С преструктурирането 
се избягва сценария за неналичност на депозитите и необходимост от спешно осигуряване на 
ликвидни средства за изплащане на цялата сума на гарантираните депозити. В този смисъл е 
логично и оправдано СГД да участва в процеса на преструктуриране със сума, равна на нетните 
загуби, които би понесла в производството по несъстоятелност на съответната банка.

Както изрично посочва Европейската комисия в обяснителния меморандум към Директива-
та на Европейския парламент и на Съвета, установяваща рамка за възстановяване и преструк-
туриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, съществува синергия между 
схемите за гарантиране на депозитите и преструктурирането. Наличието на рамка за управле-
ние на кризи, която ограничава разрастването на проблемите — намалява броя на фалиращите 
банки, а следователно и вероятността от изплащане на средства от СГД. Затова използването 
на средствата на СГД за финансиране на мерки за превенция, ранна намеса и преструктуриране 
е оправдано и целесъобразно. Независимо от това, в тези случаи следва да се държи сметка за 
основната функция на схемите, а именно — изплащане на гарантираните влогове.
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ФГВБ допринася за финансовата стабилност в България, като осигурява своевременен дос-
тъп на вложителите до гарантираните им суми в банки с отнет лиценз.

Регулярни тестове на системата и изплащане на гарантираните суми

Съгласно изискванията на Директива 2009/14/ЕО срокът за изплащане на гарантираните 
депозити е 20 работни дни, като текстовете на Директивата относно схемите за гаранти-
ране на депозити (преработен текст) предвиждат поетапно намаляване на този срок до 7 ра-
ботни дни до 2024 г. Освен това с предвидените регулярни тестове на системата се цели СГД 
да бъдат финансово и логистично адекватни в случай на събитие.

В тази връзка, за осигуряване на техническа готовност за обработка на информацията, не-
обходима за изчисляване на гарантирания размер по влоговете на клиентите на банките, ФГВБ 
работи през последните няколко години в посока изготвяне на специализиран софтуер Автома-
тизирана система за изплащане на гарантираните депозити — АСИ. С цел да осигури максимална 
ефективност и бързина на процеса по изплащане на гарантираните суми по влоговете и за оси-
гуряване на гаранция, че всеки един от участниците в системата за гарантиране на влоговете 
ще изпълни точно и в срок своите задължения, ФГВБ има задължение да осъществява регулярни 
тестове на системата за гарантиране на влоговете.

Всички важни въпроси, свързани с правното и техническо прилагане на АСИ, бяха обсъждани 
с Асоциацията на банките в България паралелно с разработването й. През 2012 г. се осъществиха 
успешно три пилотни теста на софтуера АСИ в банки членове на ФГВБ. Целта на тестовете 
беше да се провери от една страна успешната обработка на данните, необходими за изчислява-
не на гарантираните суми от АСИ, а от друга — какви софтуерни и времеви ресурси са необхо-
дими на банките да генерират файловете в съответствие с дадените указания и срокове. При 
тестването на АСИ всички компоненти на системата и процесите на работа бяха прегледани и 
приведени в съответствие с най-строгите стандарти за гарантиране на тяхната сигурност — 
от физическия достъп до работните помещения на АСИ и обработката на данните до сигурнос-
тта на преноса на данни. За цялостното завършване на проекта беше изградена връзка за двупо-
сочен обмен на данни между ФГВБ и банките чрез портала FINNET на БНБ, с която се предвижда 
да бъдат обменяни файлове между ФГВБ и банките при провеждане на тестове с АСИ. Изготве-
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ният специализиран софтуер отговаря на настоящите изисквания на българското законодател-
ство, като е оставена възможност за неговото бързо и гъвкаво адаптиране към предстоящи 
промени в областта на гарантирането на депозитите в ЕС.

За оптимизиране на процеса по изплащане на гарантираните влогове ФГВБ прие Процедура 
за избор на обслужваща банка за извършване на плащанията на суми до гарантираните размери 
по влоговете. Тази процедура регулира процеса на определяне на обслужваща банка съгласно раз-
поредбите на ЗГВБ и Наредба № 23 на БНБ на основата на приети от УС на ФГВБ критерии, на 
които следва да отговарят банките, за да бъдат включени в списъка с потенциални обслужващи 
банки. В тази връзка бяха изготвени указания относно формата на данните и информацията, 
които ще бъдат обменяни с обслужващата банка.

Действие при непредвидени ситуации

За да може Фондът да реагира адекватно на възникналите непредвидени ситуации, през 
2011 г. бе разработена и одобрена от УС Политика по банкова несъстоятелност и ранни ин-
тервенции на ФГВБ. Проектът на план за действие при непредвидени ситуации, работата по 
който започна с проучване на международния опит и добрите практики, излага в обобщен вид 
кризисните ситуации, рамката на ФГВБ за тяхното разрешаване, описание на отговорните 
лица и техните действия.

В изпълнение на Политиката по банкова несъстоятелност и ранни интервенции се разра-
боти подробен наръчник по банкова несъстоятелност, обхващащ процесите по изплащане на 
гарантираните суми на вложителите и контрола на дейността на назначени от ФГВБ синдици 
в банка в несъстоятелност, както и план за действие. С оглед възлагането на нови функции на 
СГД съгласно предстоящите директиви предстои преработка и актуализация на наръчника.
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Предвид необходимата подготвителна работа за своевременно въвеждане на ефективен 
национален режим за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и промяна 
на законодателството за гарантиране на влоговете ФГВБ работи активно в няколко посоки:

− Проучване на чуждестранния опит и законодателство и обмен на информация по линия на 
Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити и Европейския 
форум на институциите за гарантиране на депозити;

− Анализи;

− Активно участие в дискусиите и изразяване на становища по Предложенията за директива 
за СГД и за директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници в рамките на Работна група № 26 „Финансови услуги“ към Съве-
та по европейски въпроси, председателствана от Министерството на финансите;

− Подготовка на проектозакон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влого-
вете в банките и свързани закони; и

− Изграждане на административен капацитет за предприемане на действия в непредвидени 
ситуации и управление на банкови кризи.

Алтернативните методи за разрешаване на проблеми на банки са новост не само за Бъл-
гария, но и за всички европейски страни. Финансовата криза завари редица европейски държави 
без специален режим относно банковата несъстоятелност и съответните органи трябваше да 
взимат бързи решения в разгара на кризата при съобразяване с тежката съдебна процедура на 
общата търговска несъстоятелност. До 2008 г. на практика нито общото европейско законо-
дателство, нито националните законодателства на европейските страни предвиждаха мерки 
за справяне с проблемите, които може да предизвика фалитът на системнозначими банки. Дър-
жавите, които бяха засегнати в най-голяма степен от банковата криза — Обединеното крал-
ство, Германия, Дания, Португалия, първи предприеха действия за промяна на националното си 
законодателство и при ограниченията на действащото европейско законодателство относно 
защитата на правата на акционерите, намесата на държавата и др., въведоха специален режим 
за банково преструктуриране и създадоха фондове за финансиране на преструктурирането. Па-
ралелно с обсъжданията на предложенията на ЕК редица държави — Франция, Полша, Румъния, 
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започнаха работа по въвеждане и в различна степен са на етапа на финализиране на национален 
режим за банково преструктуриране.

Проучвателната работа на експертите на Фонда се съсредоточи върху законодателство-
то и практиката на тези държави и по-конкретно върху участието на СГД в режима за разре-
шаване на проблеми на банки в съответната страна.

Законодателството във всяка област следва да бъде съобразено с конкретната социално-
икономическа среда и обществени отношения. България е член на ЕС и следва да се съобрази с 
общата европейска законова рамка, но националният режим за банково преструктуриране ще 
бъде наистина ефективен, само ако отговаря на структурата и особеностите на банковата 
система у нас. В тази връзка експертите на Фонда периодично изготвят анализи на банковата 
система, въз основа на които беше направена и оценка на въздействието от въвеждане на 
режим за банково преструктуриране, фонд за преструктуриране и за ролята на ФГВБ в този 
режим.

Наред с дискусиите и обмяната на информация във връзка с бъдещия режим за банково пре-
структуриране, беше изготвен правен анализ и бяха предложени критерии за вземане на реше-
ние за участие на ФГВБ в рекапитализацията на банка по реда на чл. 118 от Закона за кредитни-
те институции. Целта на анализа беше да се поставят важни въпроси, като напр. последиците 
от прилагането на мярката, опасността от неправилното използване на средствата на ФГВБ, 
рискът от нарушаване правата на акционерите, участието на Фонда в увеличаване на капита-
ла на банка от гледна точка на режима за държавните помощи и др. Разпоредбата на чл. 118 от 
ЗКИ бе анализирана и с оглед на бъдещия режим за банково преструктуриране и предвидените 
етапи и инструменти в предложението за директива за възстановяване и преструктуриране 
на банки и инвестиционни посредници.

В краткосрочен план и като охранителна мярка бяха обсъдени критерии, които да се съо-
бразяват при вземане на решение за придобиване на акции в банка при условията и реда на чл. 
118, ал. 1 от ЗКИ (чл. 12, ал. 1, т. 9 от ЗГВБ).
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На основата на приетата от УС на ФГВБ Стратегия за управление на ФГВБ за периода 
2011–2014 г. управлението на потенциалните рискове за системата за гарантиране на влогове-
те беше поставено като една от основните насоки за развитие на ФГВБ. За постигането на 
тази оперативна цел бяха предприети следните действия:

− Създаване на функционално звено в структурата на ФГВБ, работещо в областта на оценка-
та и анализа на риска, както и приемане на необходимата вътрешнонормативна уредба в 
тази област;

− Идентифициране на рисковите области и оценка на различните рискове за институцията; 
и

− Дефиниране и въвеждане на необходимите контролни дейности и механизми с цел ограни-
чаване на рисковете до приемливо за организацията ниво, както и последващ мониторинг.

След проучване на международния опит, добрите корпоративни практики в областта, вкл. 
стандартите, издадени и приети от Института за риск мениджмънт във Великобритания и 
опита на други организации в областта на депозитното гарантиране, през 2011 г. се създаде 
отдел „Оценка на риска и анализи“ и се прие пакет от вътрешнонормативни актове, даващи 
основните насоки на работа в тази област —  Политика по управление на риска, Методология за 
оценка на риска и съответните процедури.

Различните техники за идентифициране на проблемните области и различните акценти в 
работата по оценка на риска за периода 2011–2013 г. отразяват разбирането, че управлението 
на рисковете е една силно динамична система и по тази причина следва да се търсят различни 
форми на анализ. Едновременно с това ФГВБ следва единен подход в областта на управление на 
рисковете, който се характеризира с ясно и прозрачно дефинирани цели, както и отговорности 
на всички участници в процеса. Основните инструменти за идентифициране на рисковете са 
анализ на системата за гарантиране на влоговете, анализ на процесите в организацията, както 
и симулации на събития от първостепенно значение за изпълнение на мандата и функциите на 
организацията.

През 2011 г. се извърши самооценка на ФГВБ за съответствие с Основните принципи за 
ефективни системи за гарантиране на депозити, приети от Базелския комитет по банков над-
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зор и Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити през 2009 г., 
съвместно с институционалните партньори от мрежата за финансова сигурност, което спо-
могна за първоначалното идентифициране на основните външни рискове за системата за гаран-
тиране на депозитите в България. Резултатите откроиха редица дейности и области, които 
се нуждаят от подобряване и бяха набелязани стъпки за тяхното оптимизиране. През същата 
година се направи и външен одит на информационните системи на ФГВБ, което от своя страна 
също подпомогна определянето на редица рискови зони, свързани с получаването, съхранението 
и използването на информацията във ФГВБ. 

На тази основа през 2012 г. се предприеха редица усилия за намаляване на външните риско-
ве за организацията, вкл. завършване на изработката и провеждане на пилотните тестове на 
АСИ, подобряване на оперативната работа с партньорите от мрежата за финансова сигур-
ност в България, както и стъпки за подписване на споразумение за сътрудничество с Гръцкия 
фонд за гарантиране на депозитите и инвестициите. В резултат на тези действия в годишния 
доклад за рисковата експозиция за 2012 г. се отчете значително снижаване на общото ниво на 
риска за институцията.

През 2013 г. продължи работата по намаляване на външните рискове, в резултат на което 
успешно беше приключена работата по въвеждане в експлоатация на софтуера на АСИ, постиг-
нато беше съгласие с БНБ за подписване на споразумение за обмен на информация и сътрудни-
чество и се подготви споразумение за сътрудничество с Гръцкия фонд. Едновременно с това се 
акцентира на въвеждането на редица нови контролни механизми с цел намаляване на вътреш-
ните рискове за институцията, вкл. приемане на процедури към Политиката по управление на 
информационната сигурност, анализ на процесите в инвестиционната и счетоводната дей-
ност и достъпа до информация и др. Допълнително се разработи в детайли структурата на 
започната през 2011 г. Единна информационна система на ФГВБ, която има за основна цел да 
гарантира наличността и сигурността на информацията, както и да спомага за организацията 
на работата в институцията.

С цел ефективното управление на риска от задействане на схемата за гарантиране на 
депозитите продължи да се изгражда и усъвършенства Системата за управление на рисковете 
(ранно идентифициране и наблюдение на външните рискове), произтичащи от банковия сектор 
и макро средата и през 2013 г. Системата за управление на рисковете беше допълнена с редица 
нови анализи на банковата система и системата за гарантиране на депозитите. Същевременно 
продължи тестването на възможни модели за рисковопретеглени премийни вноски за банките 
в България в светлината на предстоящата директива за гарантиране на депозити, съгласно 
която Европейският банков орган ще предостави методологически бележки, свързани с хармо-
низиране на подхода за определяне на рисковопретеглени премийни вноски.

Друг елемент в рамката на управлението на външните рискове в контекста на Системата 
за управление на риска през 2013 г. е адекватната капитализация. По този повод беше изготвен 
анализ за капитализацията на ФГВБ в условията на макро стрес тест на банковата система в 
България, които показаха високата капитализация на институцията. Текущо продължи изграж-
дането на аналитичния софтуер Б-анализатор, имащ за цел подпомагане на работата по иден-
тифициране и наблюдение на външните рискове за ФГВБ, произтичащи от банковата система 
и макро икономиката.

Във връзка с осигуряване на непрекъснатост на работата на ФГВБ по време на възможни 
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бедствия, които биха довели до значителни щети по сградата, оборудването, информационни-
те системи и документацията на ФГВБ или невъзможност да бъдат използвани тези ресурси, 
през 2012 г. се разработи План за осигуряване на непрекъснатост на дейността на ФГВБ. Целта 
на този план е да подготви организацията за събития, които биха довели до прекъсване на 
дейността, както и да посочи действия за възможно най-пълно възстановяване на нормалната 
дейност в разумно кратък срок от време. През 2013 г. бяха извършени допълнителни стъпки за 
техническо изпълнение на Плана за осигуряване на непрекъснатост на дейността на ФГВБ, ос-
новното от което е решението БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД да предостави услугите по поемане на 
изнесените сървъри на ФГВБ. Очаква се Планът за осигуряване на непрекъснатост на дейността 
на ФГВБ да влезе в действие през 2014 г.

Независимо че отделни външни рискове останаха над желаните за организацията нива, по-
ради фактори, върху които ФГВБ няма възможност за контрол или влияние, като цяло се отчете 
подобрение на средата. За сметка на това се отчита силен успех относно управлението на 
вътрешните рискове за организацията, които изцяло се снижават до приемливи стойности.

Следвайки разбирането на ръководството на ФГВБ, че идентифицирането на рисковете за 
една институция е първостепенна задача в превенцията на настъпване на кризисни ситуации и 
допускането на оперативни грешки, резултатът от цялостната работа в тази област през по-
следните три години е понижение на рисковете до ниски или приемливи за институцията нива.

Основна отговорност на ФГВБ е съхраняването и инвестирането на средствата, които се 
управляват съобразно принципите на:

− сигурност и защита на капитала;

− висока ликвидност за покритие на задълженията; и

− минимизиране на рисковете и оптимизиране на приходите,

като се взема предвид спецификата на вътрешния финансов пазар.

Съгласно ЗГВБ средствата на ФГВБ се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани 
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от държавата: ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, облигации, емитирани на външни-
те пазари (глобални и еврооблигации), краткосрочни депозити в банки по чл. 2, ал. 5 от Закона за 
кредитните институции, и депозити в БНБ. В съответствие с наложените от УС ограничения 
по-голямата част от средствата са инвестирани в депозити в БНБ, а делът на ДЦК в порт-
фейла на ФГВБ остава под 50% през цялата година. Съгласно решение на УС, от 2004 г. ФГВБ не 
предоставя средства на депозити и/или репо сделки с банки. По-детайлна информация относно 
инвестиционната дейност на Фонда през 2013 г. е представена в Приложение № 4.

В изпълнение на приетата Стратегия за управление на ФГВБ за периода 2011–2014 г. бяха 
предприети действия, насочени към осигуряване независимост на инвестиционния процес в 
рамките на дефинираните в ЗГВБ и от УС цели и ограничения. През 2011 г. е формиран Инвес-
тиционен комитет в състав — председателят на УС на ФГВБ, служители от отдел „Трежъри“ и 
отдел „Оценка на риска и анализи“. Комитетът изготвя Инвестиционна стратегия на Фонда, 
като документът се преразглежда и актуализира регулярно, в началото на всяко тримесечие. 
Също така, за осигуряване на пълно разделение на функционалните отговорности в рамките 
на инвестиционния процес, с промените в организационната структура на Фонда през 2011 г., 
дейността на бек-офиса беше изцяло пренесена в отдел „Финансово-счетоводен“.

Съгласно ЗГВБ в случай на недостиг на средства Фондът може да ползва заеми от държавния 
бюджет, след решение на Народното събрание, от български и чужди банки, както и от други 
лица. С цел подобряване на достъпа до алтернативно финансиране, в рамките на предвидените 
в ЗГВБ опции, през 2013 г. бяха предприети стъпки за сключване на принципни споразумения с бъл-
гарски банки за предоставяне на ликвидност под формата на репо сделки в случай на необходи-
мост. До края на годината бяха финализирани две такива споразумения, а подготовката на още 
няколко е завършена в различна степен. Наличието на подобни споразумения ще бъде от полза 
за ФГВБ, предоставяйки допълнителни канали за достъп до ликвидност, като същевременно ще 
бъдат минимизирани евентуалните отрицателни ефекти върху пазара на ДЦК като цяло, про-
изтичащи от бърза ликвидация на портфейла на Фонда в случай на необходимост и в условията 
на стрес на пазара.

Съгласно ЗГВБ целевото равнище на средствата на ФГВБ към общия размер на влогова-
та база на банките членове на ФГВБ е 5%. Към 31.12.2013 г. средствата на Фонда възлизат на 
1 836 457 хил. лв., които отнесени към общия размер на влоговата база на банките, възлизаща 
на 51 581 508 хил. лв., са 3.27%. Съотношението на средствата на Фонда към гарантираните 
депозити до нивото на покритие от 196 000 лв. е 4.66%.
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Междуинституционално сътрудничество

В изпълнение на заложената в Стратегията цел за постигане на ефективна комуникация 
ФГВБ активно си сътрудничи с националните институции, отговорни за поддържането на фи-
нансовата стабилност. Представители на Фонда участват в Работна група № 26 „Финансови 
услуги“ към Съвета по европейски въпроси, създадена със заповед на Министъра на финансите.

И през 2013 г. ФГВБ продължи дейното си участие във формирането на официалната по-
зиция на България по Предложението за Директива за създаване на рамка за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници от 2012 г., както и 
по Предложението за Директива относно схемите за гарантиране на депозити (преработен 
текст), вкл. чрез участие в срещи на Работната група по финансови услуги в Брюксел в периода 
септември 2012 г. – март 2013 г.

ФГВБ работи съвместно с БНБ по изготвяне на споразумение между двете институции, 
което да актуализира постигнатите между тях договорености в Меморандума от 1999 г.

ФГВБ, наред с Българската народна банка, Министерството на финансите и Комисията за 
финансов надзор, носи отговорност за финансовата стабилност в страната. На всяка от тези 
институции се разчита да работи, в рамките на своите компетенции и съвместно с остана-
лите, за поддържане на доверието във финансовата система, за ограничаване на рисковете от 
финансови кризи, както и за бързо и ефективно решаване на възникналите проблеми. Независи-
мо от това и от ролята, която международните финансови институции и предложенията за 
директива за банково преструктуриране и директива за СГД отреждат на схемите за гаранти-
ране на депозитите в системата за финансова стабилност, в България ФГВБ все още формално 
не участва в Консултативния съвет по финансова стабилност и създадената към него Постоян-
на национална група по финансова стабилност. През 2012 г. беше изпратено писмо до членовете 
на Консултативния съвет по финансова стабилност за включването на председателя на УС на 
ФГВБ в работата на Постоянната национална група по финансова стабилност. Предложението 
на ФГВБ може да бъде обсъждано от Консултативния съвет само след извършване на законови 
промени, както и промени в Правилата за организация на ПНГФС.

През октомври 2013 г. се подписа Меморандум за сътрудничество с Университета за нацио-
нално и световно стопанство в София. Меморандумът предвижда осигуряване на възможности 
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за стажове и реализация на студенти, участие в научни проекти, съвместно организиране на 
научни прояви, подготовка на експертизи, разработка на общи академични програми, анализи и 
проучвания в областта на гарантирането на влоговете и банковата несъстоятелност.

В края на изминалата година ФГВБ се включи в Управителния комитет за дейности по за-
щита на потребителите на финансови услуги и финансова грамотност, председателстван от 
Комисията за финансов надзор, с участието на БНБ, МФ, Комисията за защита на потребители-
те, администрацията на Президента, Министерството на икономиката и Министерството 
на образованието и науката. Основна цел, която Управителния комитет си поставя за 2014 г., е 
разработването на национална стратегия за финансово образование, чието осъществяване се 
подпомага от Световната банка чрез предоставяне на препоръки, практическа помощ и прила-
гане на опита от подобни проекти.

Международна дейност

В изпълнение на Стратегията ФГВБ продължи активната си дейност в международната 
общност чрез регулярен обмен на информация и опит, и участия в мероприятия на различни 
международни организации.

По линия на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити 
ФГВБ участва в работата на Изпълнителния съвет, постоянните комисии и Регионалната ко-
мисия за Европа и в организираните от тях форуми, както и в обмена на информация между чле-
новете й. Експерти на ФГВБ повишиха квалификацията си чрез участие в технически семинари 
по управление на инвестициите, отношения с лица, виновни за банкови фалити и измами при 
гарантирането на депозитите, планиране на непредвидени ситуации, както и във Втората 
двугодишна изследователска конференция, посветена на развитието на рамката за гарантира-
не на депозитите и режимите за преструктуриране.

Основен акцент в работата с Асоциацията бяха Основните принципи за ефективни систе-
ми за гарантиране на депозити, издадени съвместно с Базелския комитет по банков надзор през 
2009 г., и свързаната с тях Методология за оценка на съответствието от 2010 г. Асоциацията 
предприе извършването на преглед и актуализация на Основните принципи и Методологията с 
цел осъвременяването им, за да отразяват по-адекватно и по ефективен начин научените уроци 
вследствие на неотдавнашната глобална финансова криза. В създадения през февруари 2013 г. Уп-
равителен комитет за преглед и актуализация на Основните принципи участват представители 
на 23 организации членове. Председателят на УС на ФГВБ е член на Управителния комитет, а екс-
перти на Фонда са пряко ангажирани в две от шестте работни групи. Предстои изготвеният 
актуализиран вариант заедно с Методологията да бъде обсъден с ключови външни партньори 
— Базелския комитет по банков надзор, МВФ, Световната банка, Европейския форум на институ-
циите за гарантиране на депозити, Борда за финансова стабилност и Европейската комисия, и 
до средата на 2014 г. да бъде представен за одобрение от Борда за финансова стабилност.

Същевременно, в отговор на покана от МВФ Асоциацията започна подготовка на експерти 
от организациите членове за участието им в оценката на СГД в различни юрисдикции по линия 
на Програмата за оценка на финансовия сектор. С включването на свои експерти, които да из-
вършват оценка съгласно Основните принципи, Асоциацията прерасна в организация, оценяваща 
по стандарти и партньор на МВФ.



Фонд за гарантиране на влоговете в банките
 Годишен oтчет за 2013 г.

26

Дейността на Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити беше на-
сочена към Предложението за Директива за създаване на рамка за възстановяване и преструкту-
риране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Предложението за Директива 
относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст), като в срещите на Евро-
пейския комитет на Форума и работните му групи се включиха представители на ФГВБ. Експер-
ти на Фонда участват в дискусиите и срещите на създадените към Форума работни подгрупи: 
стрес тестове, рисковопретеглени премийни вноски, ред на вземанията на вложителите, тер-
минология, единна клиентска справка, както и групата по разрешаване на кризи и тази по ПР.

Годишната конференция на Европейския форум през септември 2013 г. в Рим беше посве-
тена на „Ролята на схемите за гарантиране на депозитите, схемите за компенсиране на ин-
веститорите и фонда за преструктуриране за защитата на потребителите и финансовата 
стабилност“.

В рамките на обмена на информация между членовете ФГВБ отговори на многобройни за-
питвания през годината и представи опита си. За проучване на добрите практики ФГВБ про-
веде запитване сред членовете на Форума относно рекапитализацията на проблемни банки със 
средства на СГД. 

От създаването си ФГВБ поддържа обмяна на опит и информация на двустранна основа с 
чуждестранни схеми за гарантиране на депозитите. Верен на традицията си, ФГВБ беше дома-
кин на две работни посещения през изминалата година. 

През май 2013 г. генералният директор на Албанската агенция за гарантиране на депози-
тите дискутира с ФГВБ следните теми: организационна структура на СГД, премийни вноски, 
инвестиционна политика и процедура за изплащане. На проведените през ноември срещи с 
председателя и експерти на Фонда за гарантиране на депозитите на Румъния бяха обсъдени 
въпроси от взаимен интерес: ролята на СГД за запазване на финансовата стабилност, рамката 
за преструктуриране на банките и участието на СГД в нея, оценка на риска, инвестиране на 
средствата на СГД, изплащане на гарантираните депозити и информиране на общественост-
та. През изминалата година експертите на ФГВБ работиха и по подготовката за сключване на 
споразумение с Гръцкия фонд за гарантиране на депозитите и инвестициите.

Срещи с представители на мисиите на МВФ бяха проведени по време на посещението им 
в България през ноември 2013 г. През октомври и ноември със Световната банка се проведоха 
срещи и дискусии в рамките на техническо посещение за финансовия сектор.

Поддържане на доверието на вложителите

Поддържането на доверието на вложителите — основен приоритет на ФГВБ от самото 
му създаване, е заложен и в Стратегията. Чрез изградения си подход за балансирана и навременна 
информация Фондът осведомява медиите и обществеността за функциите и текущата си дей-
ност. Вложителите получават информация по телефонa и по електронна поща, чрез уебсайта 
на Фонда, и при посещения на място за механизмите за защита на влоговете, както и по кон-
кретни въпроси. Значителна част от запитванията по телефона се получават чрез въведения 
през 2011 г. единен телефонен номер. Регистърът на запитванията на вложителите, създаден в 
началото на 2012 г., служи за проследяване на информираността, нагласите и настроенията им, 
така че да бъдат пълноценно удовлетворени нуждите им от информация. Новият уебсайт на 
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ФГВБ, въведен през декември 2011 г., бе допълван и обновяван, като през 2013 г. беше добавена 
нова секция по европейски въпроси.

В изпълнение на политиката си за поддържане на информираността на вложителите ФГВБ 
традиционно предоставя на банките членове на системата брошурата си „Въпроси и отгово-
ри за гарантирането на влоговете“ безплатно за разпространение чрез клоновата им мрежа. В 
допълнение, електронният вариант на Брошурата на български и английски език е публикуван на 
уебсайтовете на банките. Получените положителни отзиви, пряко от вложителите и чрез бан-
ките, доказаха полезността й и необходимостта от продължаване на дейностите по повиша-
ване на информираността. Вложителите се осведомяват за ФГВБ и от другите информационни 
материали на Фонда, които се разпространяват на място и чрез уебсайта му.

В изпълнение на приетата през 2012 г. Комуникационна политика на ФГВБ предстои приемане-
то на Комуникационна стратегия, както и на Стратегия за кризисна комуникация и план към нея.

Една от основните цели на ФГВБ, зададени със Стратегията от 2011 г., е „Добри корпора-
тивни практики. Прозрачно и ефективно управление“. За изпълнението на тази оперативна цел 
бяха зададени следните приоритети:

− доразвиване и усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба;

− въвеждане на ясни и прозрачни процедури по наемане и движение на персонала;

− повишаване на професионалните и личностни компетенции на служителите;

− управление на работното представяне на служителите; и

− установяване на сътрудничество с международни финансови институции с цел съвместна 
работа по програми за изграждане и повишаване на административния капацитет на срод-
ни организации в други държави.

На база на натрупания опит, проучване на опита на други организации, препоръки на Смет-
ната палата и вътрешния одит, вътрешната нормативна уредба на ФГВБ беше доразвита 
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и структурирана като единна система. От 2011 г. досега бяха разработени и приети, и ак-
туализирани: Политика за управление на човешките ресурси, Кодекс за етичното поведение, 
Политика за управление на риска, Политика по банкова несъстоятелност и ранни интервенции, 
Комуникационна политика, Политика за управление на информационната сигурност, Правила 
за осъществяване на вътрешен контрол върху дейността на ФГВБ и др. За доразвиване на за-
дадените с политиките принципни насоки, бяха разработени конкретни и детайлни правила и 
процедури по основните направления на дейността.

Ръководството на Фонда разбира, че успехът на една организация зависи от професионализ-
ма и отдадеността на служителите й, поради което се старае да привлича, задържа и развива 
експертния си персонал. Доказателство за успеха в тази насока са ниското текучество и висо-
ките оценки за квалификацията на персонала. През 2013 г. няма напуснали служители и е нает 
един нов служител в отдел „Банкова несъстоятелност и ранни интервенции“ при стриктно 
изпълнение на процедурата по наемане на персонала. Основен акцент в политиката по управле-
ние на човешките ресурси се поставя върху повишаване на професионалните и личностните 
компетенции на служителите на ФГВБ. Планирането на обучението се извършва с оглед на нуж-
ната квалификация за постигане на стратегическите цели и необходимостта от подобряване 
на личното представяне, основано на резултатите от оценяването. Поради спецификата на 
дейността на организацията, голяма част от обучението на служителите се осъществява по 
линия на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити и Европей-
ския форум на институциите за гарантиране на депозити. През 2013 г. служители на Фонда 
участваха в редица обучения и форуми предимно по линия на Международната асоциация и Евро-
пейския форум, както и в страната. Трима служители успешно издържаха изпити за придобиване 
на международно признати сертификати, съответно в областта на финансовите анализи и 
управлението на финансовия риск. Обучението беше финансирано от ФГВБ. Предвид бъдещо-
то разширяване на функциите на Фонда, заложено в предложенията за директива за схемите 
за гарантиране на депозити и директива за възстановяване и преструктуриране на банки и 
инвестиционни посредници, в партньорство с ПрайсуотърхаусКупърс се проведе обучение на 
служителите по оценка на финансови институции.

На основа на анализ на резултатите от годишното оценяване за 2012 г., през изминала-
та година се работи по оптимизиране на управлението на работното представяне на служи-
телите: поставяне на измерими цели, които са по-добре синхронизирани със Стратегията на 
ФГВБ; оценка на индивидуалния принос на всеки служител за успешната реализация на конкретни 
проекти; конкретизиране на критериите за оценяване с оглед спецификата на работата, из-
искванията за заемане на длъжността и отговорностите съгласно длъжностната характерис-
тика; автоматизация на процеса по управление на работното представяне чрез доразвиване 
на Единната информационна система. Въвеждането на ЕИС предстои да бъде приключено през 
2014 г.

През 2013 г. ФГВБ се обърна към Световната банка със запитване относно възможностите 
за сътрудничество и техническа помощ в три основни направления: а) участие на ФГВБ в дей-
ности по изграждане на административния капацитет на сродни организации в други страни, 
които Световната банка подкрепя или планира да подкрепя за създаване или модернизиране на 
схемите за гарантиране на депозитите; б) техническа помощ за развитие на капацитета на 
ФГВБ; в) участие на ФГВБ в национални програми за защита на потребителите на финансови ус-
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луги и финансова грамотност, подкрепяни от Световната банка. След проведени срещи с пред-
седателя на УС и експерти на ФГВБ в рамките на техническо посещение в България, представи-
телите на Световната банка заявиха намерението си да работят в партньорство с ФГВБ и в 
трите направления, като предстои да бъдат дефинирани конкретни проекти.

Бюджет за административните разходи за 2014 г.

Изпълнението на стратегическите и непосредствените оперативни цели е базата, на коя-
то се основава Бюджетът за административни разходи на ФГВБ за 2014 г., одобрен с Решение 
№ 116 от 17.12.2013 г. на Управителния съвет на БНБ, на обща стойност 1 671 860 лв.

Извършеното дотук в рамките на изпълнението на Стратегията дава увереност на ръко-
водството на Фонда, че той успешно ще успее да се справи с бъдещите предизвикателства и 
задачи пред него. 

Този доклад е приет от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в бан-
ките на 21.03.2014 г. и е подписан от негово име от:

Росен Николов
Председател на Управителния съвет

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
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Приложение № 1. Основни финансови показатели

Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2013 г.  хил. лв.

 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

OБЩО АКТИВИ 1 837 244 1 580 969

– Парични средства и парични еквиваленти 1 049 195 848 696

– Ценни книжа на разположение за продажба 787 262 731 395

– Имоти и оборудване 752 802

– Нематериални и други активи 35 76

OБЩО ПАСИВИ 47 49

НЕТНИ АКТИВИ 1 837 197 1 580 920

 Отчет за резултата от дейността на ФГВБ към 31 декември 2013 г.  хил. лв.

 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

Резултат за годината 262 289 243 351

– Премийни вноски 246 312 218 713

– Доходи от инвестиции 19 349 27 231

Приходи от лихви по ДЦК 19 319 27 032

Приходи от лихви по депозити – 3

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК  30 196

– Други доходи/(загуби), нетно (1 916) (1 134)

Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции в 

чуждестранна валута (1 920) (1 141)

Лихви за забава 4 7

– Общи административни разходи (1 456) (1 459)

Други компоненти на нетните активи  

Всеобхватен доход, който в бъдеще ще мине 

през Отчета за дохода (6 012) 12 292

– Промяна в справедливата стойност на финансови активи 

на разположение за продажба (6 012) 12 292

Загуби/(печалби), възникнали от преоценки през годината (5 962) 12 400

Намалени с: корекция от прекласификация на (печалби)/

загуби, включени в резултата за текущата година (50) (108)

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА 256 277 255 643
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Отчет за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2013 г.

 на 1 януари  на 31 декември на 1 януари на 31 декември

 2013 г.  2013 г. 2012 г. 2012 г.

Парични средства и 

парични еквиваленти 848 696 1 049 195 558 357 848 696 

Отчет за промените в нетните активи

Салдо на 1 януари 2012 г.:    1 325 277

Общ всеобхватен резултат за годината    255 643

Салдо на 31 декември 2012 г.:    1 580 920

Общ всеобхватен резултат за годината    256 277

Салдо на 31 декември 2013 г.:    1 837 197

Структурата на финансовите активи и пасиви на Фонда към 31 декември по категории 
е посочена по-долу:

 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

 хил. лв. хил. лв.

Финансови активи  

Категория „Кредити и вземания”  

Парични средства и парични еквиваленти 1 049 195 848 696

Категория „Финансови активи на разположение за продажба”  

Държавни ценни книжа на разположение за продажба 787 262 731 395

 1 836 457 1 580 091

Финансови пасиви  

Категория „Други финансови пасиви”  

Други задължения 10 11

 10 11
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Основни финансови съотношения

   31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

Коефициент на възвръщаемост на 

общите активи на ФГВБ   0.87% 1.56%

Реализирани нетни доходи   15 977 хил. лв. 24 638 хил. лв.

Коефициент на ликвидните активи спрямо 

общите активи на ФГВБ   71.94% 66.30%

Коефициент на бързоликвидните активи 

спрямо общите активи на ФГВБ   64.71% 65.87%

Коефициентът на възвръщаемост на общите активи е определен като съотношение меж-
ду нетните доходи на Фонда (с изключение на премийните вноски) и общите активи на Фонда 
към края на отчетния период.

Реализираните нетни доходи се изчисляват като от сумата на резултата за годината се 
приспаднат премийните вноски.

Коефициентът на ликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ e изчислен като съ-
отношение на ликвидните активи с падеж до 1 година към общите финансови активи на Фонда.

Коефициентът на бързоликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ е съотношени-
ето на парите по разплащателни сметки, едноседмични депозити в БНБ и пазарната стойност 
на облигациите в портфейла на ФГВБ, емитирани от правителството на външните пазари, 
към общите активи на Фонда.

Приложение № 2. Кратък преглед на икономическата среда

Световната икономика през 2013 г.

През 2013 г. се отчита известно подобряване в глобалната икономическа среда. Постепен-
но започна да се наблюдава стабилизирането на периферните икономики от еврозоната и нама-
ляването на системните рискове пред глобалната финансова система. През годината светов-
ната икономика отбеляза ръст от 3%, като се запазва тенденцията отделни бързоразвиващи 
се страни и региони да отбелязват по-добър икономически растеж от някои индустриализирани 
страни. Реалният БВП на развитите страни се увеличава с 1.3%, докато развиващите се пазари 
отбелязват ръст от 4.7% за периода.

Икономиката на САЩ запази висок растеж в условията на засилващо се потребление и бла-
гоприятна монетарна среда. Ръстът на реалния БВП за 2013 г. спрямо 2012 г. е 1.9%, спрямо 2.8% 
за 2012 г. Стабилната макроикономическа конюнктура и стимулите, които Федералният резерв 
прилага под формата на купуване на държавни облигации и финансови инструменти, обезпечени 
с ипотечни облигации, доведоха до подобряване на трудовия пазар в най-голямата икономика в 
света.
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За еврозоната изминалата 2013 г. може да се окачестви като трудна, но успешна година, 
в която се предприеха редица реформи във финансовия сектор. През втората половина на го-
дината икономиката на еврозоната отбеляза положителен растеж, с което успя да излезе от 
рецесията, започнала в началото на 2012 г. Това обаче не беше достатъчно да компенсира свива-
нето на икономическата активност през първата половина на годината, и така икономиката 
на еврозоната остана с отрицателен растеж за 2013 г. в размер на -0.5%. Икономиката на Гер-
мания отново отбеляза по-силен икономически растеж от повечето страни в еврозоната. Голе-
мите периферни икономики — Италия и Испания, останаха в рецесия, докато Франция отчете 
ръст на БВП за 2013 г. и успя да излезе от рецесията. Високата безработица и намаляването на 
дълговете в частния сектор продължават да оказват натиск върху растежа. В края на годината 
коефициентът на безработица в еврозоната достигна исторически най-високото си ниво — 
12.0%. Страните с най-висок коефициент на безработица са Испания и Гърция, докато Германия 
и Люксембург са с най-нисък.

Положителният ефект от обявените през 2012 г. намерения на Европейската централна 
банка за провеждане на директни парични операции за държави членки, за които е приета про-
грама за получаване на финансиране по реда на Европейския инструмент за финансова стабил-
ност или Европейския механизъм за финансово стабилизиране, продължи да се усеща и през 2013 
г. Цената на финансиране на редица страни от периферията остана ниска през 2013 г. и по този 
начин се улесни финансирането на бюджетните им дефицити. Допълнително, за да стимулира 
европейската икономика през 2013 г. ЕЦБ понижи два пъти лихвения процент по рефинансира-
щите операции с по 25 базисни точки до 0.25%.

В краткосрочен план основното предизвикателство за световната икономика се явява сла-
бият икономически растеж в развитите страни и относително високата безработица. Очаква-
нията са 2014 г. да бъде белязана с увеличаваща се икономическа активност. Темпът на растеж в 
повечето икономики се очаква да е близък, но по-висок от този през 2013 г. Основните рискове 
за глобалното икономическо развитие идват от потенциалното забавяне на растежа от стра-
на на развиващите се пазари.

Икономиката на България през 2013 г.

България запази положителен икономически растеж през 2013 г., но БВП за българската ико-
номика остана под потенциалните си нива. БВП на България нарасна в реално изражение с 0.9%1 
през 2013 г., с което запази положителен темп на изменение за четвърта поредна година, но от-
ново остава под предкризисните си стойности от 2008 г. Макроикономическата политика на 
страната продължи да поддържа икономическата и фискална стабилност през 2013 г., въпреки 
появата на политическа и социална несигурност.

Основните фактори за запазване на положителния растеж на българската икономика през 
2013 г. бяха увеличеният износ в резултат на възстановяващото се външно търсене от ЕС и 
глобалната икономика, както и нарасналите публични разходи. Същевременно вътрешното 
търсене, за разлика от 2012 г., отчете свиване и остана силно потиснато като резултат от 
вътрешната несигурност и високите нива на безработица. Брутното капиталообразуване в 
икономиката за 2013 г. остана малко под нивата, отчетени в предходната година.

1 Всички данни за икономиката на България са към средата на март 2014 г. Данните за БВП, платежен баланс и брутен външен дълг са предварителни.
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Слабата икономическа активност и появилата се политическа и социална несигурност са 
сред факторите, които оказваха негативно влияние върху пазара на труда през годината. Кое-
фициентът на безработица към четвъртото тримесечие на 2013 г. отчете покачване до 13.0% 
спрямо 12.4%  за четвъртото тримесечие на 2012 г. по данни на НСИ. Подобни нива на безрабо-
тицата последно са били наблюдавани в края на 2003 г. През 2013 г. броят на заетите лица в ико-
номиката остава почти без промяна, докато броят на безработните лица към четвъртото 
тримесечие на 2013 г. е с 5.32% по-висок спрямо съответния период на 2012 г.

Увеличаването на износа на страната през 2013 г. повлия върху текущата сметка на пла-
тежния баланс, която отчете излишък от 751.3 млн. евро (около 1.9% от номиналния БВП за 
2013 г.). За сравнение, през 2012 г. салдото на текущата сметка беше отрицателно в размер на 
-333.9 млн. евро (около -0.8% от номиналния БВП за 2012 г.). През 2008 г., когато е отчетен най-
висок дефицит по текущата сметка за последните десет години, той е в размер на 8.182 млрд. 
евро (23.09% от номиналния БВП за 2008 г.). Основната причина за това подобряване на теку-
щата сметка на България е подобрението на търговското салдо, вследствие на по-голямото 
нарастване на износа спрямо повишаването на вноса на стоки. За 2013 г. търговското салдо на 
страната се подобрява значително, но остава отрицателно в размер на -2353.3 млн. евро, при 
отрицателно салдо в размер на -3460.3 млрд. евро през 2012 г. Финансовата сметка на платеж-
ния баланс през изминалата година е с отрицателно салдо в размер на -1465.6 млрд. евро (-3.7% 
от БВП) спрямо положително салдо за 2012 г. от 1466.2 млрд. евро.

Брутният външен дълг на България през 2013 г. намалява с  441.3 млн. евро и достига 37.338 
млрд. евро (93.5% от номиналния БВП за 2013 г. спрямо 94.6% за 2012 г.). Към края на 2013 г. делът 
на частния брутен външен дълг е 89.1% (33.276 млрд. евро или 83% от номиналния БВП за 2013 
г.). Делът на публичните и публично гарантираните брутни външни задължения от целия дълг в 
края на 2013 г. е 10.9% (4.062 млрд. евро или 10.17% от БВП спрямо 11.5% в края на 2012 г.).

Цените в икономиката в края на 2013 г., измерени с индекса ХИПЦ2, отчитат спад на го-
дишна база в размер на -0.86%, а измерени с Индекса на потребителските цени (ИПЦ)3 — спад в 
размер -1.59% на годишна база. Реализираната дефлация през 2013 г. основно се дължи на пони-
жаването на административните цени на електрическата енергия, като същевременно през 
годината липсваше и ценовият натиск за покачване на цените в българската икономика, про-
диктуван от покачване на цените на основните енергийни и хранителни стоки, както и суро-
вини на международните пазари, което беше характерно за предходните години. Липсата на 
ценови натиск е в унисон с наблюдаваните тенденции в еврозоната и другите големи световни 
икономики. Слабият икономически растеж и цикличната позиция на икономиката, съчетани с 
високата безработица, предполагат липса на съществени инфлационни процеси в краткосрочен 
план. Същевременно, ниските нива на инфлация поставят под риск изпълнението на приходната 
част на бюджета, тъй като от една страна запазването или понижаването на ценовото рав-

2 Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС. Той е един от критериите за цено-
вата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището 
на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по 
използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потреб-
ление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник 
на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с тегла от година t - 2.
3 Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение 
на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структу-
рата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на 
бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.
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нище в икономиката би намалило приходите от косвени данъци, като ДДС и акцизи, а от друга –
липсата на натиск за повишаване на заплащането на труд би рефлектирало върху приходите 
от преки данъци.

След предходните години на фискална консолидация, през 2013 г. бюджетният дефицит на-
расна до 1.9% от БВП. Салдото по консолидираната фискална програма е отрицателно и е в 
размер на 1.448 млрд. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 
891.6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 556.8 млн. лв. Бюджетната по-
зиция за 2013 г. беше в съответствие със заложеното в закона изискване дефицитът по консо-
лидираната фискална програма да не надвишава 2% от БВП. Фискалният резерв към 31 декември 
2013 г. е в размер на 4.7 млрд. лв. Същевременно официалните валутни резерви намаляват през 
2013 г. с 1.127 млрд. евро (7.24%) и достигат 14.426 млрд. евро. Към края на декември валутните 
резерви покриват 162.93% от паричната база и са 36.12% от БВП.

Основните акценти в икономиката на България за 2014 г. ще бъдат запазване на макроико-
номическата и финансова стабилност на страната, както и необходимостта от провеждане 
на структурни политики за засилване на икономическия растеж. Други основни моменти са:

– Икономическата активност ще се повиши поради подобрената конюнктура в основните 
търговски партньори от еврозоната и света, но ще остане потисната спрямо предкри-
зисните нива;

– Вътрешното търсене се очаква да се възстанови постепенно, докато износът и преките 
чуждестранни инвестиции се очаква да се покачат вследствие на възстановяването в Ев-
ропа;

– Заложеният бюджетен дефицит за 2014 г. е 1.8% от БВП. Износът остава изключително 
важен за възстановяването и растежа на икономиката, но изпълнението на заложените в 
Бюджет 2014 приходи ще зависи и от съживяването на вътрешното търсене и потреб-
ление, успешното извършване на заложените административни реформи за постигане на 
поставените фискални цели, както и избягване на дефлационни процеси;

– Фискалната дисциплина ще се запази и съотношението на държавния дълг към БВП ще про-
дължи да бъде на относително ниски нива, сравнено с други страни от ЕС; и

– Засилването на икономическия растеж се очаква да има благоприятно въздействие върху 
пазара на труда, в резултат на което плавно ще нарастват заетите лица и ще се понижи 
коефициентът на безработица.

Приложение № 3. Гарантиране на влоговете

3.1. Банковата система на България

Банковата система в България през 2013 г. остава стабилна, добре капитализирана и с ви-
соки ликвидни буфери. Адекватността на капитала от първи ред на ниво банкова система към 
края на годината е 16.01%, а общата капиталова адекватност — 16.97%, при нормативно изис-
кване от 12%. През годината активите на банките в страната нарастват с 3.87% вследствие 
от ръста на депозитите на домакинствата и предприятията в пасива на баланса. Собствени-
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ят капитал се увеличава в по-малка степен с 1.67%, като това е в резултат от капитализиране 
на неразпределена печалба от минали години (185.0 млн. лв. или 3.20%) и увеличение на премийни-
те резерви (109.1 млн. лв. или 35.14%) и емитирания капитал (54.3 млн. лв. или 1.41%), докато при 
преоценъчните резерви се наблюдава спад (147.0 млн. лв. или 41.36%). Одитираната печалба на 
банковата система за 2013 г. е в размер на 504.0 млн. лв. или с 4.02% по-малко в сравнение с 2012 г.

Привлечените средства в банковата система продължават да нарастват и през 2013 г., 
макар и по-бавно в сравнение с предходната 2012 г. Реализираният ръст за годината е 4.51% или 
3.186 млрд. лв. и те достигат 73.9 млрд. лв. С най-голям ръст през периода отново са депозити-
те на граждани и домакинства, които нарастват с 3.38 млрд. лв. (9.42%). След забавянето на ме-
сечния темп на растеж през април и май, през втората половина на годината депозитите от 
граждани и домакинства започнаха отново да нарастват с по-бързи месечни темпове. Въпреки 
това, годишният темп на нарастването на депозитите от населението не успя да достигне 
този, реализиран през предходната 2012 г. Депозитите от фирми и други некредитни инсти-
туции се увеличават с 1.55 млрд. лв. (7.01%), което е повече в сравнение с предходните години. 
Привлечените средства от кредитни институции намаляват с 1.60 млрд. лв. (14.90%) спрямо 
края на 2012 г. и достигат 9.13 млрд. лв. (12.35% от всички привлечени средства). През третото 
тримесечие на годината падежира подчинен срочен дълг, което доведе до спад на показателя 
за годината в размер на 326.2 млн. лв. (21.51%). В същото време бе регистриран ръст на при-
влечените средства под формата на дългово-капиталови хибридни инструменти в размер на 
184.6 млн. лв. (35.52%).

Кредитирането продължи да бъде силно потиснато през 2013 г., основна причина за което 
е слабото търсене на кредити в икономиката. През годината общата сума на отпуснатите 
брутни кредити и аванси (преди обезценка) нараства с 3.412 млрд. лв. (5.27%), но наблюдавано-
то увеличение се дължи почти изцяло на ръст на отпуснатите пласменти на други кредитни 
институции в размер на 2.740 млрд. лв. По-голямата част от тези пласменти са отпуснати на 
кредитни институции в чужбина, тъй като ръстът на показателя не е съпроводен от увели-
чение на привлечените средства на банките в страната от кредитни институции. Брутни-
те кредити (без тези, отпуснати на кредитни институции) бележат лек ръст през годината 
в размер на 671 млн. лв. (1.16%). Отпуснатите брутни корпоративни кредити нарастват със 
164.4 млн. лв. (0.43%), а брутните експозиции на дребно с – 88.5 млн. лв. (0.48%), при спад на жи-
лищните кредити с 53.1 млн. лв. (-0.56%) и ръст на потребителските кредити от 141.6 млн. лв. 
(1.58%). Кредитите, отпуснати на централни правителства и тези, отпуснати на некредитни 
институции, са с ръст през 2013 г. от съответно 310.3 млн. лв. (116.72%) и 107.9 млн. лв. (10.74%) 
като по-голямата част от нарастването на двата показателя е реализирано през декември.

Експозициите с просрочие над 90 дни продължиха да нарастват през 2013 г., макар и с по-
нисък темп спрямо 2012 г. По данни на БНБ в края на декември 2013 г. делът на нетните кредити 
с просрочие над 90 дни е 10.06% от нетния кредитен портфейл на системата, докато към края 
на 2012 г. делът им е 10.57%. Лошите и преструктурираните кредити през 2013 г. по данни на 
БНБ останаха близки до нивата от края на 2012 г.

Инвестициите в ценни книжа нарастват с 9.41% (897.9 млн. лв.) през 2013 г. и заемат 12.20% 
от общата сума на активите на банковата система към края на годината. В актива на баланса 
на банковата система прави впечатление също спадът на паричните средства и паричните 
салда при централни банки, които намаляват с 5.93% (560 млн. лв.) през 2013 г. Въпреки това, 
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поради увеличаването на дела на ценните книжа и други ликвидни активи в баланса на банките, 
коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, нараства до 27.05% 
към края на 2013 г. (25.96% към края на 2012 г.) и показва висок ликвиден капацитет.

Основните рискове за банковата система през следващата година са свързани с възмож-
ностите на институциите да генерират добра доходност в условията на слаб икономически 
растеж и висока безработица, които оказват влияние върху качеството на отпуснатите за-
еми и търсенето на нови кредити в икономиката. Поддържаните високи нива на ликвидните 
показатели и добрата капиталова позиция на банковия сектор осигуряват стабилността на 
системата в страната.

3.2. Списък на банките, влоговете в които са гарантирани от ФГВБ*

 Алианц Банк България АД

 Банка ДСК ЕАД 

 Банка Пиреос България АД 

 Българо-американска кредитна банка АД 

 Българска банка за развитие АД

 Инвестбанк АД

 Интернешънъл Асет Банк АД

 Корпоративна търговска банка АД

 Креди Агрикол България ЕАД

 Обединена българска банка АД

 Общинска банка АД

 Пощенска банка (Юробанк България АД)

 ПроКредит Банк (България) ЕАД

 Първа инвестиционна банка АД

 Райфайзенбанк (България) ЕАД

 СИБАНК АД

 Сосиете Женерал Експресбанк АД

 Те-Дже Зираат Банкасъ — клон София

 Тексимбанк АД

 Ти Би Ай Банк ЕАД

 Токуда Банк АД 

 „Търговска банка Д” АД

 УниКредит Булбанк АД
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 Централна кооперативна банка АД

 Юнионбанк АД

Посочените по-долу кредитни институции са клонове на банки от държави членки на Евро-
пейския съюз и не участват в българската система за гарантиране на влоговете, тъй като са 
защитени от системата в страната по седалището на банката:

 Алфа банка — клон България

 БНП Париба С.А. — клон София

 ИНГ Банк Н.В. — клон София

 Иш Банк АГ — клон София

 Ситибанк Европа АД — клон България

*към 1-ви януари 2014 г.

3.3. Информация за влоговете, обхванати от системата за гарантиране на влоговете

Системата за гарантиране на влоговете в банките покрива средствата на вложителите 
до законовоопределения размер — 196 000 лв. в банка с отнет лиценз на принципа един вложител 
в една банка. Гарантирани са влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестран-
на валута. Изключени от гаранцията на ФГВБ са влоговете на банките и небанковите финансови 
институции (без фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване), на държа-
вата и държавните институции, на общините, привилегированите влогове, влоговете на чле-
новете на ръководни органи на банката и свързаните с тях лица, както и влоговете, свързани с 
изпиране на пари. Изплащането започва не по-късно от 20 работни дни от датата на отнемане 
на лиценза на банката от БНБ. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левовата им 
равностойност по курса на БНБ в началния ден на изплащането. Изплащането се извършва чрез 
обслужваща банка, определена от УС на ФГВБ.

Общият размер на влоговете, подлежащи на гаранция (влогова база) към 31.12.2013 г. е 
56 054 591 хил. лв. (31.12.2012 г.: 51 581 508 хил. лв.). Общият брой на влоговете е 9 520 410 
(31.12.2012 г.: 10 166 310). Средният размер на един влог е 5888 лв., а за 2012 г. — 5074 лв.

През 2013 г. общият размер на влоговете нараства с 8.67%, докато броят им намалява с 
6.35% в сравнение с предходната година. Наблюдава се увеличение на средния размер на един 
влог, който през 2013 г. нараства с 16.04% спрямо 2012 г. или с 814 лв.

Постоянната тенденция на намаление на броя и увеличение на сумата на влоговете се на-
блюдава за целия период от 2010 г. до 2013 г. Намалението на броя на влоговете след по-резкия 
спад, наблюдаван през 2010 г., се запазва, но с по-плавни темпове. За същия период увеличението 
на сумата на влоговете е с постоянни и стабилни темпове — 37% и средният размер на влог се 
увеличава от 3.6 хил. лв. на 5.8 хил. лв.
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Източник: ФГВБ

Структура на влоговете по валута

Влоговете в лева възлизат на сумата от 31 273 754 хил. лв. (55.79%) и са 7 735 177 на брой 
(81.25%).

Влоговете в евро възлизат на 20 601 436 хил. лв. (36.75%) и са 1 317 455 на брой (13.84%).

Влоговете в други чужди валути възлизат на 4 179 401 хил. лв. (7.46%) и са 467 778 на брой 
(4.91%).

Най-висок относителен ръст през 2013 г. отчитат влоговете в евро — 9.52%, следвани от 
влоговете в левове — 9.10%, и влоговете в други чужди валути — ръст от 1.80%.

По отношение на броя влоговете във всяка от трите групи валути отчитат отрицате-
лен ръст, като най-голям относителен спад отчитат влоговете в други чужди валути (-9.42%), 
следвани от влоговете в левове (-6.35%), и влоговете в евро (-5.25%).

За периода 2010–2013 г. не се наблюдава съществена промяна в предпочитанията на вложи-
телите по отношение на валутата, в която държат своите средства. Продължава тенденци-
ята на плавно оттегляне от другите валути и стабилни предпочитания към влогове в левове 
и евро.

 

 Структура на влоговете  Структура на влоговете
 по валути 2013 г.  по валути 2012 г.

Източник: ФГВБ
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Структура на влоговете по източници

Влоговете на нефинансови предприятия възлизат на 15 953 987 хил. лв. (28.46%) и са 441 070 
на брой (4.63%). През 2013 г. тези влогове отбелязват ръст в сумата (6.99%) и в броя (5.12%) 
спрямо 2012 г.

Влоговете на домакинствата възлизат на 39 031 672 хил. лв. (69.63%) и са 9 079 257 на брой 
(95.37%). През 2013 г. влоговете на домакинствата отбелязват ръст в сумата (9.13%), а в броя 
отбелязват спад (-6.85%).

Влоговете на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване4 възлизат 
на 1 068 932 хил. лв. (1.91%) и са 83 на брой (0.0009%). Влоговете на ФДЗПО отбелязват ръст в 
сумата (18.34%), а в броя отбелязват спад (-28.45%) спрямо 2012 г.

След спада на броя на влогове на нефинансови предприятия, наблюдаван през 2011 г., започ-
на тяхното плавно увеличаване (6.5% за периода 2011-2013 г.), докато при броя на влогове на 
граждани за последните години се запазва трайната тенденция на намаление на техния брой. 
За последните три години броят на влоговете на граждани е намалял с 16%. В същото време 
средният размер се е увеличил от 2 хил. лв. на 4 хил. лв.

 Структура на сумата на  Структура на сумата на
 влоговете по източници 2013 г.  влоговете по източници 2012 г.

 

Източник: ФГВБ

Структура на влоговете в размер до и над нивото на гаранция

Влоговете в размер до 196 000 лв., т.е. влоговете с пълна гаранция, възлизат на обща стой-
ност 34 208 161 хил. лв. (61.03%) и са 9 494 080 (99.72%) на брой. Средният размер на влога в този 
диапазон е 3603 лв.

Ръстът на сумата на влоговете с пълна гаранция през 2013 г. е 8.18% спрямо 2012 г. при от-
рицателен ръст в броя им (-6.41%). Най-висок относителен ръст на сумата на влоговете в този 
диапазон отчитат влоговете на нефинансови предприятия (8.99%), следвани от влоговете на 
домакинствата (8.11%).

Средният размер на влоговете в този диапазон през 2013 г. се е увеличил с 486 лв., ръст от 
15.59% спрямо 2012 г.

Средният размер на влоговете до 196 000 лв. от домакинства е 3456 лв., (ръст от 479 лв. 
спрямо 2012 г.), на влоговете от нефинансови предприятия е 6685 лв., (ръст от 248 лв. спрямо 
2012 г.) и на влогове от ФДЗПО е 45.8 хил. лв. (спад от 14 200 лв. спрямо 2012 г.).

4 Съгласно направени промени в ЗГВБ от 18.11.2008 г. ФДЗПО се гарантират от ФГВБ
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Влогове с пълна гаранция – структура и динамика, брой в хил., сума в млн. лв.

Източник: ФГВБ

Влоговете в размер над 196 000 лв., т.е. тези влогове, които са гарантирани до нивото на 
гаранция от 196 000 лв., възлизат на обща стойност 21 846 430 хил. лв. (38.97%), а техният брой 
е 26 330 (0.28%). Средният размер на влога в този диапазон е 829 716 лв.

Ръстът на сумата на влоговете в размер над 196 000 лв. през 2013 г. е 9.45%, а изменението 
в броя им е 19.12%.

Влоговете на домакинствата отчитат ръст както по отношение на общата сума (13.46%), 
така и по отношение на броя (23.38%). Влоговете на нефинансови предприятия са се увеличили 
с 18.39% като сума и с 13.22% като брой. Данните за ФДЗПО са съответно 13.22% относителен 
ръст в сумата и 30.10% относително намаление в броя на влоговете.

Средният размер на влог в този диапазон през 2013 г. е намалял с 8.12% или със 73 хил. лв. 
в абсолютна сума. Средният размер на влоговете над 196 000 лв. по източници е: влогове от 
домакинства — 469 974 лв., (спад от 41 000 лв. спрямо 2012 г.), от нефинансови предприятия — 
1 325 963 лв. (спад от 83 000 лв. спрямо 2012 г.) и от ФДЗПО  — 14 840 хил. лв. (ръст от 6078 хил. 
лв. спрямо 2012 г.).
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Влогове в размер над 196 000 лв. – структура и динамика, брой в хил., сума в млн. лв.

Източник: ФГВБ

Гарантиран размер на влоговете до нивото на покритие

Към 31.12.2013 г. гарантираният размер на влоговете до нивото на покритие е 39 368 841 
хил. лв., при 35 952 707 хил. лв. към 31.12.2012 г. (9.50% ръст).

Към 31.12.2013 г. процентът на покритие на гаранцията, т.е. съотношението между гаран-
тирания размер на влоговете до нивото на покритие към общия размер на влоговете, подлежа-
щи на гаранция, е 70.23%, при 69.70% за 2012 г.

Източник: ФГВБ

Информация за встъпителните и годишни премийни вноски за 2013 г. на банките

Годишните премийни вноски на банките за 2013 г. са в размер на 246 312 хил. лв. при 218 713 
хил. лв. за 2012 г. Поради непроменения брой на участващите в системата за гарантирането 
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на влоговете банки през 2013 г. — 26, нарастването на общия размер на премийните вноски се 
дължи на увеличения размер на влоговата база за 2012 г. (в размер на 49 262 млн. лв.), която е ос-
нова за определяне на премийната вноска за 2013 г. Влоговата база за 2011 г., която е основа за 
определяне на вноската за 2012 г., е 43 739 млн. лв.

През 2013 г. няма новоучредени банки в България, които да бъдат обхванати от системата 
за гарантиране на влоговете, и съответно няма внесени встъпителни премийни вноски.

Приложение № 4. Инвестиционна политика и управление на активите

Съгласно ЗГВБ средствата на ФГВБ се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани 
от държавата: ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар; облигации, емитирани на външни-
те пазари (глобални и еврооблигации); краткосрочни депозити в банки по чл. 2, ал. 5 от Закона 
за кредитните институции и депозити в БНБ.

Инвестиционен портфейл

Инвестиционният портфейл на ФГВБ към 31 декември 2013 г. е 1 836 457 хил. лв. спрямо 
1 580 091 хил. лв. към края на 2012 г. Нарастването на портфейла на Фонда за 2013 г. е 256 366 
хил. лв.

Инвестиционен портфейл на ФГВБ

Източник: ФГВБ
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Финансови инструменти

През 2013 г. активите на Фонда се инвестират в облигации, емитирани от българското 
правителство и депозити в БНБ, като не се предоставят депозити в банки. В края на годината 
средствата на ФГВБ представляват около 19% от общия номинал на търгуемите български ДЦК 
на вътрешния и външния пазар, като нарастването на портфейла на Фонда, на фона на ограни-
чения набор от инструменти, в които могат да бъдат инвестирани средствата, представля-
ва значително предизвикателство при управлението на средствата. Като цяло през годината 
Фондът следва консервативна стратегия, поддържайки относително балансирана структура 
на портфейла по инструменти, с лек превес на депозитите над инвестициите в ДЦК, в съот-
ветствие с решението на УС делът на ДЦК да не надхвърля 50% от портфейла. През първото 
тримесечие на годината делът на облигациите в портфейла спада от 46.29% в края на 2012 г. до 
37.98% в края на март 2013 г. През по-голямата част от годината показателят остава относи-
телно стабилен — на нива малко над 37% и едва през последното тримесечие отбелязва извест-
но покачване, достигайки 42.87%. Наблюдаваната динамика е в резултат от значителните по 
обем падежи на ДЦК в началото на годината, както и на получените годишни премийни вноски 
от банките в края на март. В допълнение, тъй като пазарът на български ДЦК се характеризи-
ра с относителна липса на ликвидност и дълбочина, плавното ребалансиране на портфейла на 
Фонда отнема по-дълго време. Поради същите причини, делът на средствата по депозити и 
разплащателна сметка в БНБ се увеличава от 53.71% в края на 2012 г. до 62.03% към края на пър-
вото тримесечие на годината.

Структура на портфейла по инструменти

Източник: ФГВБ

Доходност на инвестиционния портфейл

През 2013 г. среднопретеглената доходност до падежа по облигациите в портфейла про-
дължи да спада, достигайки 2.98% в края на годината, при 4.00% в края на 2012 г. Основната при-
чина за тази динамика е реинвестирането на средствата на Фонда при текущите ниски нива 
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на доходностите на пазара на български ДЦК. Концентрацията на средства в краткосрочния и 
средносрочния матуритетен сегмент, с цел осигуряване на по-добра ликвидност на портфейла, 
също оказва влияние върху реализираната доходност. Доходността по депозитите в БНБ след-
ваше референтните котировки на Банката за международни разплащания — Базел и в резултат 
през цялата 2013 г. лихвите по депозити беше 0%.

Доходност на портфейла

Източник: ФГВБ

Валутна структура на инвестиционния портфейл

И през 2013 г. основната част от инвестициите на Фонда са деноминирани в левове. Отно-
сителният дял на левовите инструменти в портфейла е най-висок в края на първото тримесе-
чие, след получаването на годишните премийни вноски от банките, когато достига 65.03% при 
61.41% в края на 2012 г. Валутната структура се запазва относително постоянна през годината, 
като в края на декември левовата експозиция представлява 61.51% от целия портфейл, а експо-
зицията в евро е 36.38%. Делът на активите, деноминирани в щатски долари, които в края на 
2012 г. представляват 2.21% от портфейла, продължи да се увеличава, достигайки нива около 
2.5% в средата на годината, преди да спаднат отново до 2.45% в края на декември 2013 г.
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Валутна структура на портфейла

Източник: ФГВБ

Лихвена структура на портфейла от облигации

През 2013 г. Министерството на финансите поднови практиката да емитира сконтови 
книжа с матуритет до 12 месеца и в резултат в лихвената структура на портфейла от обли-
гации на ФГВБ настъпиха промени спрямо 2012 г. Преобладаващата част от книжата отново са 
с фиксиран купон, като формират около 91% от портфейла от облигации. Фондът инвестира 
средства в двете сконтови емисии през годината, като през първата половина на годината 
сконтовите книжа са около 10% от всички ДЦК в портфейла. В края на годината техният дял 
спада до 5.22% от всички книжа. Ограниченото предлагане на книжа с плаващ купон и липсата 
на нови такива емисии възпрепятства възможността за съществена промяна на техния дял в 
портфейла на ФГВБ през годината — от 9.30% в края на 2012 г., техният дял намалява до 8.73% в 
края на 2013 г. Друга причина за това е частичното падежиране на книжата с плаващ купон в об-
ращение. Съотнасяно към инвестиционния портфейл към края на годината, книжата с фиксиран 
доход са 36.88%, сконтовите книжа — 2.24%, а тези с плаващ доход — съответно 3.74%.
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Структура на портфейла облигации

Източник: ФГВБ

Матуритетна структура и дюрация на инвестиционния портфейл

През 2013 г. ФГВБ поддържа ниска модифицирана дюрация на портфейла — под 1. Показате-
лят e относително стабилен през годината, като спада през второто и третото тримесечие 
на годината, а в края на декември отново достига до 0.64. Наблюдаваната динамика е резултат 
както от намаляване на относителния дял на ДЦК в портфейла на Фонда, така и от намаляване 
остатъчния срок на книжата в портфейла на Фонда и закупуването на книжа с относително 
по-ниска модифицирана дюрация.

Основната част от портфейла на Фонда е съсредоточена в депозити и ценни книжа с ма-
туритет до 3 години. През годината в матуритетната структура доминират инструменти-
те с матуритет до 1 година. През първите девет месеца на годината те формират между 75 
и 80% от целия портфейл, а в края на годината представляват 71.97%. Тук се включват както 
книжа с остатъчен матуритет до 12 месеца, така и средствата по депозити и сметки в БНБ. 
Делът на книжата в матуритетния сегмент над 3 до 5 години нараства през цялата година, 
като в края на декември формира 13.32% от портфейла. Книжата с матуритет над 5 години 
имат относително постоянен дял в портфейла на Фонда през първите девет месеца на година-
та — около 5%. В края на годината те преминават в по-късия матуритетен сегмент и в порт-
фейла няма книжа с матуритет над 5 години.
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Матуритетна структура на портфейла

Източник: ФГВБ

Модифицирана дюрация на портфейла

 Източник: ФГВБ

Финансови резултати

Доходите от инвестиции на ФГВБ през 2013 г. са 19 349 хил. лв. спрямо 
27 231 хил. лв. за 2012 г. Нетната промяна в справедливата стойност на финансовите активи на 
разположение за продажба за 2013 г. е (6012) хил. лв. при 12 292 хил. лв. за 2012 г.
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ОТЧЕТ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА

за годината, завършваща на 31 декември 2013 г.

 Приложения 2013 г. 2012 г.

  хил. лв.  хил. лв.

Премийни вноски 3 246 312 218 713

Доходи от инвестиции 4 19 349 27 231

Други доходи/загуби, нетно 5 (1 916) (1 134)

Общи административни разходи 6 (1 456) (1 459)

Резултат за годината  262 289 243 351

Други компоненти на нетните активи

Всеобхватен доход, който в бъдеще 

ще мине през Отчета за дохода  (6 012) 12 292

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи на 

разположение за продажба 4 (6 012) 12 292

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА 

ГОДИНАТА  256 277 255 643

Приложенията от страници 57 до 88 са неразделна част от финансовия отчет



Фонд за гарантиране на влоговете в банките
 Годишен oтчет за 2013 г.

54

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2013 г.

 Приложения 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

  хил. лв. хил. лв.

АКТИВИ   

Парични средства и парични еквиваленти 7 1 049 195 848 696

Ценни книжа на разположение за продажба 8 787 262 731 395

Имоти и оборудване 9 752 802

Нематериални и други активи 10 35 76

ОБЩО АКТИВИ  1 837 244 1 580 969

   

ПАСИВИ   

Други задължения 11 47 49

ОБЩО ПАСИВИ  47 49

НЕТНИ АКТИВИ  1 837 197 1 580 920

Приложенията от страници 57 до 88 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2013 г.

 Приложения 2013 г. 2012 г. 

  хил. лв хил. лв

Парични потоци от основната дейност   

Получени премийни вноски от банки  246 313 219 079

Плащания на персонала и за социално 

осигуряване  (879) (844)

Платени данъци  (102) (93)

Други постъпления / (плащания) за основната 

дейност, нетно  (358) (442)

Нетни парични потоци от основната дейност  244 974 217 700
   

Парични потоци от инвестиционната 

дейност   

Постъпления от лихви по срочни депозити 

в банки  2 2

Постъпления, свързани с ценни книжа на 

разположение за продажба  315 253 250 462

Плащания, свързани с ценни книжа на 

разположение за продажба  (359 604) (177 761)

Покупки на оборудване и други активи  (26) (59)

Нетни парични потоци, използвани в 

инвестиционната дейност  (44 375) 72 644

Парични потоци от финансова дейност   

Плащания по финансов лизинг  – –

Нетни парични потоци, използвани във 

финансовата дейност  – –

Увеличение на паричните средства през 

годината   200 599 290 344

Парични средства и парични еквиваленти 

на 1 януари 7 848 696 558 357

Курсови разлики  (100) 15

Парични средства и парични еквиваленти 

на 31 декември 7 1 049 195 848 716

Приложенията от страници 57 до 88 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕТНИТЕ АКТИВИ

за годината, завършваща на 31 декември 2013 г.

 

 Акумулиран  Преоценен Нетни

 резултат резерв от активи

  ДЦК на

  разположение

  за продажба 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Салдо на 1 януари 2012 г. 442 622 882 655 1 325 277

   

Резултат за годината 243 351 – 243 351

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансовите активи 

на разположение за продажба – 12 292 12 292

Общо всеобхватен резултат 243 351 12 292 255 643

Салдо на 31 декември 2012 г. 685 973 894 947 1 580 920

   

Резултат за годината 262 289 – 262 289

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансовите активи 

на разположение за продажба – (6 012) (6 012)

Общо всеобхватен резултат 262 289 (6 012) 256 277

   

Салдо на 31 декември 2013 г. 948 262 888 935 1 837 197

 

Приложенията от страници 57 до 88 са неразделна част от финансовия отчет
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2013 г.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за Фонда

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е основан със Закона за гарантиране на 
влоговете в банките през 1999 г. Целта на създаването на Фонда е да защитава средствата 
на вложителите в банките, участващи в системата, и да изплаща гарантираните им суми в 
случай на отнемане на лиценза на банка. Дейността му, съгласно ЗГВБ, е свързана с определяне и 
събиране на годишните и встъпителните вноски на банките с издаден лиценз от Българската 
народна банка, инвестиране на средствата и изплащане на гарнтираните суми по депозитите 
при отнемане на лиценза на банка. Фондът гарантира депозити на физически и юридически лица 
до 196 хил. лв. Наред с тези функции Фондът осъществява и функциите, предвидени в Закона за 
банковата несъстоятелност. Съгласно Закона за кредитните институции БНБ може да разпоре-
ди увеличение на капитала на банка, поставена под специален надзор, при условие че новите ак-
ции бъдат придобити от Фонда. В този случай Управителният съвет на Фонда взема решение 
за придобиване на акции в банка, както и за тяхното прехвърляне.

Адресът и седалището на управление на Фонда е гр. София, ул. „Владайска” № 27.

Броят на персонала към 31.12.2013 г. е 19 служители (31.12.2012 г.: 19).

Регулаторна рамка на дейността на Фонда

Дейността на Фонда е регламентирана със Закона за гарантиране на влоговете в банките. 
Законът изисква използването на паричните средства, акумулирани от банките, да бъдат ин-
вестирани единствено в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, в депозити в 
БНБ и в краткосрочни депозити в банки.

Управлението на Фонда се осъществява от Управителен съвет, състоящ се от петима 
членове, които се определят, както следва:

- председател на Управителния съвет — от Министерския съвет;

- заместник-председател на Управителния съвет — от Управителния съвет на БНБ;

- един член — от Асоциацията на банките в България;

- двама членове — съвместно от председателя и заместник-председателя на Управителния 
съвет на Фонда.

Председателят на Управителния съвет организира и ръководи текущата дейност на Фон-
да и на административния персонал и представлява Фонда в страната и в чужбина.

Мандатът на Управителния съвет на Фонда е четири години. Към 31.12.2013 г. съставът на 
Управителния съвет на Фонда е следният:

- Росен Николов — председател на УС на ФГВБ, определен с Решение № 153 на Министерския 
съвет от 17.03.2011 г.;
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- Нели Кордовска — заместник-председател на УС на ФГВБ, определена с Решение № 1 на УС на 
БНБ от 13.01.2011 г.;

- Бисер Манолов — член, определен с Решение от 23.03.2011 г. на УС на Асоциацията на банки-
те в България;

- Борислав Стратев — член, определен със Заповед № 92-0005 на председателя на УС и замест-
ник-председателя на УС на ФГВБ от 24.03.2011 г.;

- Светла Костова — член, определен със Заповед № 92-0005 на председателя на УС и замест-
ник-председателя на УС на ФГВБ от 24.03.2011 г.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ФОНДА

Счетоводни политики

Счетоводните политики, посочени по-долу, са следвани при съставянето на финансовия от-
чет. Възприетите счетоводни политики са последователни с тези, прилагани през предходния 
отчетен период, освен ако е упоменато друго.

База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките е изготвен в съот-
ветствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европей-
ския съюз. Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена, модифицирана за производ-
ни финансови инструменти и финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност 
чрез печалбата или загубата.

Финансовият отчет е представен в български лева (лв.) и всички показатели са закръглени 
до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако е упоменато друго.

Изготвянето на финансовия отчет съгласно МСФО налага използването на приблизителни 
оценки и предположения. Това изисква и ръководството да използва собствени предположения 
относно използваната счетоводна политика на Фонда. Елементите на финансовия отчет, чи-
ето представяне съдържа висока степен на субективна оценка и сложност, а така също и еле-
ментите, за които предположенията и оценките имат съществен ефект върху финансовите 
отчети като цяло, са отделно оповестени.

2.1 Нови и изменени стандарти и разяснения, приложими за отчетни периоди, приключ-
ващи на 31 декември 2013 г.

а) Нови и променени стандарти, приети от Фонда.

Няма нови стандарти и промени на стандарти, които Фондът да е приел за прилагане през 
финансовата година, започваща на 1 януари 2013 г.

б) Нови и променени стандарти и подобрения на МСФО, задължителни за пръв път за фи-
нансовата година, започваща на или след 1 януари 2013 г., но неприложими за Фонда в момента 
(въпреки че могат да окажат влияние върху отчитането на бъдещи транзакции и събития).

Оповестявания — нетиране на финансови активи и финансови пасиви“ — изменение на МСФО 
7, (издадено през декември 2011 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 
2013 г.). Изменението изисква оповестявания, които ще позволят на потребителите на финан-
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сови отчети на предприятието да оценят ефекта или потенциалния ефект на споразумения за 
нетиране, включително права за компенсация.

Посочените изменения не намериха израз в допълнителни или изменени оповестявания и 
нямаха съществено въздействие върху оценката или при признаването на транзакциите и сал-
дата, посочени в този финансов отчет.

в) Нови стандарти и тълкувания, които са задължителни за годишните периоди, започ-
ващи на или след 1 януари 2013 г. или по-късно, и които Фондът не е приел по-рано.

Промени в МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (издаден през юни 2011 г., в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2012 г.) променя оповестяването на статии, 
представени в друг всеобхватен доход. Промените изискват предприятията да разделят ста-
тии, представени в друг всеобхватен доход, в две групи, на базата на това дали е възможно или 
не те да бъдат прекласифицирани в печалба или загуба в бъдеще. Предложеното заглавие, използ-
вано от МСС 1, се промени на „отчет за печалба и загуба и друг всеобхватен доход”.

Промененият МСС 19 „Доходи на наети лица” (издаден през юни 2011 г., в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.) налага значителни промени в представянето 
и оценката на определени разходи за пенсионен доход и обезщетения при прекратяване и към 
оповестяванията на всички доходи на наети лица. Стандартът изисква признаване на всички 
промени в нетно определеното задължение (актив) за доходи, когато те се появят, както след-
ва: а) разходи за трудов стаж и нетна лихва в печалба и загуба; и б) преоценяване в друг всеобх-
ватен доход.

Компенсиране на финансови активи и финансови пасиви — Промени в МСС 32 (издаден през 
декември 2011 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г.). Изменение-
то добави насока по прилагането на МСС 32, за да се адресират несъответствия, идентифици-
рани при прилагането на някои критерии за компенсиране. Това включва изясняване на смисъла 
на „в момента притежава законно право на компенсация” и на това, че някои от системите за 
брутно обезпечение могат да бъдат считани еквивалентни на нетно обезпечение.

Оповестявания — Компенсиране на финансови активи и финансови пасиви — Промени в 
МСФО 7 (издаден през декември 2011 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 яну-
ари 2013 г.). Изменението изисква оповестявания, които ще позволят на използващите финансо-
вите отчети на предприятието да оценят ефекта или потенциалния ефект на споразумения 
за нетиране, включително права за компенсация. Изменението ще има влияние върху оповестя-
вания, но няма да има въздействие върху оценката и признаването на финансови инструменти.

Подобрения в международните стандарти за финансови отчети (издаден през май 2012 г. 
и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.).

МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност” (издаден през май 2011 г. и в сила за годиш-
ни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.) има за цел да подобри съпоставимостта и да 
намали сложността чрез предоставяне на точна дефиниция на справедливата стойност и един-
ствен източник за оценка на справедливата стойност и изисквания за оповестяване, приложими 
за МСФО. Изисквания, които са до голяма степен приравнени между МСФО и Общоприетите 
счетоводни принципи на САЩ, не разширяват отчитането по справедлива стойност, но пре-
доставят насоки за това как трябва да се прилага то, когато се изисква това или е разрешено 
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съгласно други стандарти в рамките на МСФО или Общоприетите счетоводни принципи на 
САЩ.

Ръководството на Фонда обмисля влиянието, което гореспоменатите промени по стан-
дартите биха могли да окажат върху финансовите резултати на Фонда, и кога тези промени 
ще бъдат приети от него.

Други нови и променени стандарти и тълкувания, които не се очаква да окажат каквото и 
да е въздействие върху тези финансови отчети:

Промяната в МСС 12 „Данъци върху дохода” — възвращаемост на инвестиционни активи 
(издаден през декември 2010 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 
2013 г.) представя оборима презумпция, че инвестиционен имот, отчитан по справедлива стой-
ност, се възстановява изцяло чрез продажба.

Промяната в МСФО 1 „Прилагане за първи път на МСФО”, отнасяща се до хиперинфлация и 
премахване на препратките към фиксирани дати на някои изключения и освобождавания (изда-
ден през декември 2010 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.).

МСФО 10 „Консолидираните финансови отчети” (издаден през май 2011 г. и в сила за годиш-
ни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г.).

МСФО 11 „Съвместни споразумения” (издаден през май 2011 г. и в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2013 г.).

МСФО 12 „Оповестяване на дялови участия в други предприятия” (издаден през май 2011 г. 
и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.).

МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети” (ревизиран през май 2011 г. и в 
сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г.) е променен и сега целта му е да 
представи изисквания за осчетоводяване и оповестяване, свързани с инвестициите в дъщерни, 
съвместни и асоциирани предприятия, когато предприятието изготвя индивидуални финансо-
ви отчети. Насоките за контрол и консолидирани финансови отчети в МСС 27 са заменени от 
МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”.

Промененият МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия” (ревизиран през май 2011 г. 
и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г.) прилага метода на собстве-
ния капитал в оценяването на инвестиции в съвместни дружества.

г) Нови или изменени стандарти и тълкувания, които все още не са приети от Европей-
ския съюз

МСФО 9 „Финансови Инструменти: Класификация и Оценка”. Основните характеристики 
на стандарта, издаден през ноември 2009 г. и изменен през октомври 2010 г., декември 2011 г., 
и ноември 2013 г. са:

Изисква се финансовите активи да се класифицират в две категории за оценка: такива, 
които следва да бъдат оценявани впоследствие по справедлива стойност и такива, които да 
бъдат оценявани впоследствие по амортизирана стойност. Решението следва да се вземе при 
първоначално признаване. Класификацията зависи от бизнес модела на предприятието за упра-
вление на неговите финансови инструменти и договорените парични потоци на инструмента.



Фонд за гарантиране на влоговете в банките
 Годишен oтчет за 2013 г.

61

Инструмент впоследствие се измерва по амортизирана стойност, единствено ако е дъл-
гов инструмент и ако и двете условия са в сила: а) целта на бизнес модела на предприятието 
е да задържи актива за събиране на договорени парични потоци; и б) договорените парични 
потоци на актива представляват плащания само на главница и лихви (т.е. има само „основ-
ни характеристики на заем”). Всички други дългови инструменти се оценяват по справедлива 
стойност в печалба или загуба.

Всички капиталови инструменти се оценяват впоследствие по справедлива стойност. Ка-
питалови инструменти, държани за търгуване, ще се оценяват по справедлива стойност в пе-
чалба или загуба. За всички други капиталови инвестиции може да се направи окончателен избор 
при първоначалното им признаване нереализираните и реализираните печалби и загуби да се 
признават в другия всеобхватен доход, а не в печалба или загуба. Не се допуска прехвърляне на 
печалбите и загубите от собствен капитал към печалба или загуба. Този избор може да бъде на-
правен на база „инструмент по инструмент”. Дивидентите следва да се представят в печалба 
или загуба дотолкова, доколкото представляват възвръщаемост от инвестицията.

Повечето от изискванията на МСС 39 за класификация и оценка на финансови задължения не 
бяха променени в МСФО 9. Ключова промяна е, че ще се изисква предприятието да представи 
ефектите от промените в собствения му кредитен риск върху финансовите му задължения, 
отчитани по справедлива стойност в печалба или загуба, в другия всеобхватен доход.

Изискванията за счетоводство на хеджирането бяха изменени, за да бъдат приведени в по-
голяма близост до практиките по управление на рисковете. Стандартът предоставя на пред-
приятията избор на счетоводна политика между прилагането на изискванията на МСФО 9 или 
да продължат да прилагат МСС 39 за всички хеджове, тъй като стандартът засега не разглежда 
счетоводното третиране на макро хеджа.

Изменението на МСФО 9 през ноември 2013 г. премахна задължителната дата за неговото 
прилагане. ЕС все още не е одобрил МСФО 9.

Ръководството на Фонда обмисля влиянието, което гореспоменатите промени по стан-
дартите биха могли да окажат върху финансовите резултати на Фонда, и кога тези промени 
ще бъдат приети от Фонда.

Други промени в стандарти и тълкувания, които няма да окажат каквото и да е въздейст-
вие върху тези финансови отчети:

„Нетиране на финансови активи и финансови пасиви“ — промяна на МСС 32 (издаден през де-
кември 2011 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г.). Изменението 
добави насока по прилагането на МСС 32, за да се адресират несъответствия, идентифицирани 
при прилагането на някои критерии за компенсиране. Това включва изясняване на смисъла на „в 
момента притежава договорно право на компенсация“ и на това, че някои от системите за 
брутно уреждане могат да бъдат считани еквивалентни на нетно уреждане.

Изменение на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27 „Инвестиционни предприятия“ (издадени на 31 
октомври 2012 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г.). Изменение-
то въвежда дефиницията на инвестиционно предприятие, като предприятие, което (i) получа-
ва средства от инвеститори с цел предоставянето на услуги по управление на инвестициите, 
(ii) поема ангажимент към инвеститорите си, че дейността на предприятието са инвестиции 
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само с цел увеличаване на капитала или инвестиционен доход и (iii) оценява инвестициите си 
по справедлива стойност. Изисква се инвестиционното предприятие да отчита дъщерните 
си дружества по справедлива стойност в печалбата или загубата, както и да консолидира само 
тези дъщерни дружества, които предоставят услуги, които са свързани с инвестиционните 
дейности на предприятието. МСФО 12 е изменен, за да въведе изискванията за оповестява-
не, включително направените съществени преценки дали едно предприятие е инвестиционно 
предприятие, както и за информация относно финансова или друга подкрепа за неконсолидирано 
дъщерно дружество независимо дали има само намерение да предостави тази подкрепа или тя 
вече е предоставена.

КРМСФО 21 „Налози“ (издаден на 20 май 2013 г. и в сила за годишни периоди, започващи 
на или след 1 януари 2014 г., все още неодобрен от ЕС). Разяснението определя критериите за 
признаването на задължение за данък, който не е данък върху дохода. Задължаващото събитие, 
което поражда задължението за плащане на налог, е събитието, описано в съответното зако-
нодателство, което поражда задължението за плащане на налог. Едни и същи критерии за при-
знаване се прилагат както в междинните, така и в годишните финансови отчети.

Промени в МСС 36 „Оповестяване на възстановима стойност на нетекущи активи“ (изда-
ден през май 2013 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г., по-ран-
ното му прилагане е разрешено, ако се прилага МСФО 13 за текущия и предишните периоди). 
Измененията премахват изискването за оповестяване на възстановимата стойност, когато 
единицата, генерираща парични потоци съдържа положителна репутация или нематериални 
дълготрайни активи с неопределен полезен живот и не е имало обезценка.

Промени в МСС 39 „Новация на деривативи и продължаване на счетоводство на хеджи-
рането“ (издаден през юни 2013 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 
2014 г.). Промените предоставят освобождаване от задължението за преустановяване на от-
читането на хеджиране, когато конкретни критерии са покрити от новацията на хеджиращ 
инструмент към централен контрагент.

Промени в МСС 19 „Планове с дефинирани доходи: вноски на служители“ (издаден през но-
ември 2013 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014 г.). Промяната раз-
решава на предприятията да признаят вноски от служителите като намаление на трудовите 
разходи за периода, през който са предоставени услугите, вместо да се признават вноските 
чрез отнасяне към периода на услугата, ако размерът на вноската на служителя не зависи от 
брой прослужени години.

Освен ако не е упоменато по-горе, новите стандарти и изменения не се очаква да засегнат 
финансовия отчет на Фонда.

Финансовите отчети са изготвени на база на историческата цена, с изключение на финан-
совите инструменти на разположение за продажба, които са оценени по справедлива стойност.

Фондът води своите счетоводни регистри в български лев (хил. лв.), който приема като 
негова отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са пред-
ставени в хиляди левове, освен ако нещо друго изрично не е указано.

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови 
отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и раз-
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умно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на ак-
тивите и пасивите, на приходите и разходите и на оповестяването на условни вземания и 
задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения 
са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради кое-
то бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условия на 
финансова криза несигурностите са по-значителни). Обектите, които предполагат по-висока 
степен на субективна преценка или сложност или където предположенията и приблизителните 
счетоводни оценки са съществени за финансовия отчет, са оповестени в Приложение № 2.11.

2.2. Сравнителни данни

Фондът представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна 
година.

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (преизчисляват), за да се 
постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Функционална валута и признаване на курсови разлики

Функционалната и отчетната валута на представяне на Фонда е българският
лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към
германската марка в съотношение BGN 1 : DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална 
валута на Европейския съюз — с еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1.

При първоначално признаване сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната 
валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на 
сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни 
отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валу-
та, като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответ-
ния месец. Към 31 декември те се оценяват в български левове, като се използва заключителният 
обменен курс на БНБ.

Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално де-
номинирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага 
историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по 
заключителен курс.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, 
или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези, по 
които първоначално са били признати, се включват в отчета за резултата от дейността (в 
резултата за годината) като текущи приходи и разходи в момента на възникването им, като 
се третират като „други доходи/(загуби)” от дейността и се представят нетно.

2.4. Приходи от премийни вноски

Приходите от премийни вноски представляват встъпителни и годишни вноски, които 
банките с издаден лиценз от БНБ внасят във Фонда. Срокът за плащането е до тридесет дни 
след вписването на банката в Търговския регистър — за встъпителните вноски, и до 31 март на 
текущата година — за годишните вноски на действащите банки (чл. 15 и чл. 16, ал. 5 на Закона за 
гарантиране на влоговете в банките). Приходите от премийни вноски се признават в отчета 
за резултата от дейността (в резултата за годината) на датата, когато станат дължими по 
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закон. След тази дата се начисляват лихви за забава на плащането, които се представят към 
„други доходи/(загуби), нетно” на лицевата страна на отчета за резултата от дейността. Те 
се изчисляват на база законната лихва.

2.5. Доходи от инвестиции

Доходите от инвестиции включват приходите от лихви по депозити на Фонда в БНБ и по 
държани държавни ценни книжа, реализираните печалби и загуби от продажби и преоценка на 
финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност през печалбата, и натрупаните 
ефекти от преоценки на продадени или отписани финансови активи, класифицирани на разпо-
ложение за продажба. Ефектите от нетната промяна в справедливата стойност на финансови 
активи на разположение за продажба (изменение в „преоценъчния резерв” на финансови активи 
на разположение за продажба) се отчитат като изменение на друг компонент на нетните ак-
тиви на Фонда в отчета за резултата от дейността.

Приходите от лихви се признават в отчета за резултата от дейността (в резултата за 
годината) за всички финансови инструменти, като се начисляват текущо на времева база при 
използването на метода на ефективната лихва. Те включват и амортизацията на премията/
дисконта и всяка друга разлика между първоначалната стойност на придобиване и стойността 
на уреждане (изплащане или продажба) на финансовия инструмент.

2.6. Финансови инструменти

Класификация

Класификацията на финансовите инструменти на Фонда е в зависимост от същността и 
целите (предназначението) на финансовите активи и пасиви към датата на тяхното придоби-
ване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на Фонда към датата 
на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние.

Фондът класифицира обичайно своите финансови активи в две основни категории: „креди-
ти и вземания” (в които се включват и паричните средства и паричните еквиваленти) и „ценни 
книжа на разположение за продажба”. Финансови пасиви възникват основно във връзка с ангажи-
ментите на Фонда към вложители по гарантирани суми на депозитите им в банки с отнет 
лиценз. Обичайните задължения към контрагенти, възникващи в хода на дейността на Фонда, се 
класифицират като други финансови пасиви.

Първоначално признаване

Финансовите инструменти в отчета за финансовото състояние се признават в момента, 
в който Фондът стане страна по договор, свързан с финансов инструмент, на „датата на уреж-
дане”. При този подход признаването на инструмента се извършва в деня, в който е прехвърлен 
на Фонда.

Първоначално оценяване

Финансовите активи и пасиви се оценяват при първоначалното им придобиване или възник-
ване по тяхната справедлива стойност, която е равна на цената на придобиване. За финансови-
те активи на разположение за продажба тя e справедливата стойност и всички преки разходи 
по сделката.
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Последващо оценяване

След първоначалното признаване финансовите активи на Фонда се оценяват по тяхната 
справедлива стойност или амортизирана стойност в зависимост от тяхната класификация, а 
финансовите пасиви — по амортизируемата им стойност, определена по метода на ефектив-
ната лихва.

Ефектите от преоценка на финансови активи, класифицирани на разположение за продаж-
ба, се признават като друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета за резултата 
от дейността и участват в показателя „всеобхватен резултат от дейността” на Фонда за 
съответния период (Приложение № 2.5). В случай на продажба и/или отписване на финансовите 
активи натрупаните ефекти се признават текущо в отчета за резултата от дейността (в 
резултата за годината) като „доходи от инвестиции”.

Печалби и загуби от преоценка до справедлива стойност

Печалби или загуби, възникващи от изменението в справедливата стойност на финансов 
актив, класифициран на разположение за продажба, са компонент на нетните активи на Фонда, 
като първоначално се отчитат в отчета за резултата от дейността към други компоненти 
на нетните активи, към позицията „нетна промяна в справедливата стойност на финансови 
активи на разположение за продажба”, а при неговата продажба и/или отписване натрупаните 
ефекти се признават в текущия резултат за годината към „доходи от инвестиции”.

Печалбите и загубите от финансов актив от преоценка, оценяван по справедлива стой-
ност в печалбата, се включват текущо за периода, в който възникнат, в отчета за резултата 
от дейността (в резултата за годината).

Обезценка

На датата на всеки финансов отчет Фондът преценява дали съществуват обективни об-
стоятелства, които се явяват индикатори за трайна обезценка на всеки отделен финансов ак-
тив, който не се оценява по справедлива стойност през отчета за резултата от дейността (в 
резултата за годината). Приема се, че когато се наблюдава значително и/или трайно намаление 
в справедливата стойност на даден актив спрямо отчетната цена на придобиване, налице е 
обезценка. Размерът на обезценката е равен на разликата между балансовата стойност на ак-
тива с неговата възстановителна стойност, която е текущата справедлива стойност.

Отписване

Финансовите активи или част от тях се отписват от отчета за финансовото състояние, 
когато Фондът:

- реализира икономическите ползи от правата по договора; или

- изгуби контрола върху правото да реализира икономическите ползи от договора; или

- изтече срока на това право; или

- направи отказ от това право.
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Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато:

- задължението бъде погасено; или

- задължението отпадне; или

- срокът за изпълнение на задължението изтече.

Видове финансови инструменти

a) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти представляват паричните средства в каса 
и по разплащателни сметки, банкови срочни депозити с оригинален падеж до три месеца в бъл-
гарски левове и валута. Парите в брой и по текущи разплащателни сметки са представени по 
номинална стойност. Паричните средства по срочни депозити са представени в отчета за 
финансовото състояние по амортизируема стойност, определена по метода на ефективната 
лихва, т.е. заедно с начислената лихва.

За целите на изготвяне на отчета за паричните потоци не се третират като парични 
средства и парични еквиваленти блокираните депозити със специално предназначение и начис-
лените лихви по непадежирали срочни депозити.

б) Инвестиции на разположение за продажба

Ценните книжа на разположение за продажба се признават в и отписват от отчета за фи-
нансовото състояние на датата на уреждане, когато покупката или продажбата е по силата на 
договор, чиито условия предполагат предоставянето (прехвърлянето) на книжата в рамките 
на определено време, установено от капиталовия пазар и законодателството, които регули-
рат сделките с ценни книжа. Първоначално те се оценяват по тяхната цена на придобиване, 
която включва покупна цена и всички пряко свързани със сделката разходи.

Инвестициите на разположение за продажба се оценяват последващо по справедлива стой-
ност. Справедливите стойности на котираните на активен пазар ценни книжа се определят на 
база на публикувани текущи цени „купува” на активен пазар или на активно търгуващи българ-
ски банки и/или български и чуждестранни банки за емисиите български ценни книжа, търгувани 
на международните пазари. Ако пазарът на дадени финансови активи не е активен или тези 
активи не се котират, Фондът установява справедливите им стойности чрез други оценъчни 
методи. Те включват: използване на „цени на аналог” чрез съпоставяне с пазарната цена на друг 
подобен финансов инструмент при реализирани наскоро сделки при условията на сделки между 
независими страни; изчисления и анализ на дисконтирани парични потоци от този инструмент; 
определяне на справедлива стойност на база опции на очаквана доходност от актива и други 
оценъчни техники, обичайно използвани от участниците на капиталовите пазари.

в) Вземания от контрагенти

Вземанията от контрагенти се представят по себестойност, намалена с размера на обез-
ценката за несъбираеми суми. Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми 
вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока 
несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато правните основания за това настъпят.
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г) Задължения към контрагенти

Задълженията към контрагенти се представят по стойността на оригиналните фактури 
(себестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, която ще бъде изпла-
тена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

д) Задължения към вложители на банки с отнет лиценз по гарантирани суми на депозити

Задължения към вложители на банки с отнет лиценз по гарантирани суми на депозити се 
представят по реално преценената за дължима по закон сума към датата на отнемане на ли-
ценза на съответната банка, която се определя конкретно за всяко едно лице, независимо от 
броя и размера на сумите по притежаваните от него влогове. В посочената сума се включват 
и начислените лихви към датата на решението на Българската народна банка за отнемане на 
лиценза на банката (чл. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките). Дължимите суми 
се определят на база на предоставени списъци, преценки и данни от квестора, ликвидатора или 
синдика на съответната банка с отнет лиценз за нейните вложители и депозити.

Ръководството приема, че тези задължения са финансови пасиви, защото първичното за-
дължение, което съдържат, е в резултат на договорно отношение и неговото уреждане е свър-
зано с изплащане на парични средства.

2.7. Имоти и оборудване

Имотите и оборудването са представени във финансовия отчет по историческа цена на 
придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Първоначално оценяване

При първоначалното си придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по 
цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, вкл. митнически такси и 
всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответ-
ствие с предназначението му. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за 
първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с 
проекта, невъзстановяеми данъци и др.

Фондът е определил стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи, незави-
симо че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход 
в момента на придобиването им.

Последващо оценяване

Избраният от Фонда подход за последваща балансова оценка на имотите, машините и обо-
рудването е моделът на себестойността по МСС 16 — цената на придобиване (себестойност-
та), намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.

Методи на амортизация

Фондът използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. 
Земята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е определен в съответствие с: 
физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с 
предполагаемото морално остаряване и е, както следва:
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  Полезен живот
  (години)

  
Сгради  25

Машини, съоръжения и оборудване (компютри) 4

Транспортни средства 4

Стопански инвентар 7

Други дълготрайни материални активи 3

Определеният срок на годност на дълготрайните материални активи се преглежда в края 
на всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за 
срока на използването на активите същият се коригира перспективно.

Последващи разходи

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са на-
правени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат 
характер на подмяна на определени възлови части и агрегати или на преустройство и рекон-
струкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда 
остатъчният му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно неамортизира-
ната част на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се 
признава в текущите разходи за периода на преустройството.

Обезценка на активи

Фондът извършва преглед за обезценка на имотите, машините и оборудването, когато са 
налице условия или са настъпили промени в условията, посочващи, че балансовата стойност на 
активите може да не бъде възстановена. Ако са налице такива индикатори, че приблизително 
определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то послед-
ната се коригира до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на 
активите от групата на „имотите и оборудването” е по-високата от двете: справедлива 
стойност без разходи за продажба или стойност при употреба. За определянето на стойност-
та при употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната сегашна 
стойност, като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазар-
ни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете, специфични за съответния 
актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за резултата от дейността (в резултата 
за годината).

Печалби и загуби от продажба

Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние, 
когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или 
се продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на „имоти 
и оборудване” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата 
стойност на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно, към „други доходи/(за-
губи), нетно” на лицевата страна на отчета за резултата от дейността.
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2.8. Нематериални активи

Нематериалните активи се представят във финансовия отчет по цена на придобиване 
(себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния със-
тав са включени лицензи за програмни продукти.

Във Фонда се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при оп-
ределен полезен живот от две до четири години. Балансовата стойност на нематериалните 
активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятел-
ствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им 
стойност. Тогава обезценката се включва в отчета за резултата от дейността (в резултата 
за годината).

2.9. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудовото законода-
телство

Трудовите и осигурителните отношения със служителите на Фонда за гарантиране на вло-
говете в банките се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и действащото осигури-
телно законодателство в Р България.

Основно задължение на Фонда в качеството му на работодател е да извършва задължител-
но осигуряване на наетия персонал за фонд „Пенсии”, допълнително задължително пенсионно 
осигуряване (ДЗПО), фонд „Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд „Безработица”, фонд 
„Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) и здравно осигуряване. Размерите на осигури-
телните вноски се утвърждават със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК 
за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в 
съответствие с Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Осигурителните и пенсионните планове, прилагани от Фонда в качеството му на работо-
дател, се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При 
тези планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд „Пенсии”, 
фонд „ОЗМ”, фонд „Безработица”, фонд „ТЗПБ”, както и в универсални и професионални пенсион-
ни фондове — на база фиксирани по закон проценти, и няма правно задължение да доплаща във 
фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно средства да изплатят на 
съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж. Аналогични са 
и задълженията по отношение на здравното осигуряване.

Към Фонда няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.

Краткосрочни доходи

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални 
доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който 
персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като 
разход в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината) в периода, в който е 
положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо 
задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на 
недисконтираната им сума. Дължимите от Фонда вноски по социално и здравно осигуряване се 
признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер заедно и в периода на на-
числение на съответните доходи, с които те са свързани.
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Към датата на всеки финансов отчет Фондът прави оценка на сумата на очакваните раз-
ходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като ре-
зултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителна-
та преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното 
обществено и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

Дългосрочни доходи при пенсиониране

Съгласно Кодекса на труда, работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъп-
ване на пенсионна възраст обезщетение, което, в зависимост от трудовия стаж във Фонда, 
може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудово-
то правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефини-
рани доходи.

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, 
за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се 
представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите ак-
тюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски 
печалби и загуби — в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината).

Разходите за минал стаж се признават веднага в отчета за резултата от дейността (в 
резултата за годината).

Към датата на всеки годишен финансов отчет Фондът назначава сертифицирани актю-
ери, които издават доклад с техните изчисления относно дългосрочните му задължения към 
персонала за обезщетения при пенсиониране. За целта те прилагат кредитния метод на про-
гнозните единици. Сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи се изчислява 
чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамки-
те на матуритета на това задължение, и при използването на лихвените равнища на държавни 
дългосрочни облигации, деноминирани в български левове.

Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и 
опита. Тези, които надвишават коридора от 10% спрямо сегашната стойност на задължение-
то по дефинираните доходи в края на годината, се признават незабавно в отчета за резултата 
от дейността (в резултата за годината) за периода, в който възникват.

Измененията в размера на задълженията на Фонда към персонала за обезщетения при пен-
сиониране, вкл. и лихвата от разгръщането на сегашната стойност и признатите актюерски 
печалби или загуби, се отчитат към „разходи за персонала” в отчета за резултата от дейност-
та (в резултата за годината).

Доходи при напускане

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, Фондът в качеството му на работодател има 
задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор, преди пенсиониране, определени 
видове обезщетения.

Фондът признава задълженията към персонала по доходи при напускане преди настъпване 
на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план да 
се прекрати трудовият договор със съответните лица, без да има възможност да се отмени, 
или при формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, 



Фонд за гарантиране на влоговете в банките
 Годишен oтчет за 2013 г.

71

платими повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състоя-
ние по тяхната сегашна стойност.

2.10. Данъци върху печалбата

Фондът е освободен от заплащането на държавни и местни данъци и такси по операциите 
по гарантиране на влоговете съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

2.11. Преценки от определящо значение при прилагане на счетоводната политика на 
Фонда. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност.

 Оценка на финансови инструменти на разположение за продажба

Ръководството на Фонда класифицира притежаваните от него държавни ценни книжа, при-
добити с цел допълнителни доходи от акумулираните парични средства от вноски на гаран-
тираните банки и поддържане на необходимата висока ликвидност, като финансови активи 
на разположение за продажба, защото счита, че тя отразява по най-добър начин намеренията 
му спрямо тези активи и тяхната функционалност. Цената за преоценка на вътрешните еми-
сии ДЦК се изчислява като средна аритметична от всички котировки на „активно търгуващи 
банки“ за целите на месечна преоценка на ФГВБ на вътрешните емисии ДЦК (Ниво 1), като се 
изключат котировките, които са извън 95%-ния доверителен интервал, докато цената за пре-
оценка на външните емисии ДЦК се изчислява като средна аритметична от всички котировки 
на „активно търгуващи банки“ за целите на месечна преоценка на ФГВБ на външните емисии 
ДЦК. (Приложение № 2.6).

Отрицателните изменения в цените на държаните от Фонда ДЦК са третирани като 
временни и са представени към изменения на „други компоненти на нетните активи” на Фонда.

Провизии

Поради факта, че към датата на отчета няма банки с отнет лиценз, следва, че не е необ-
ходимо да бъдат начислявани провизии в баланса (отчета за финансовото състояние) на Фонда.

3. ПРЕМИЙНИ ВНОСКИ

През 2013 г. Фондът е начислил вноски от 26 банки в размер на 246 312 хил. лв. (2012 г.: от 26 
банки, 218 713 хил. лв.). Размерът на среднодневната влогова база (от 2012 г.), която е основа за 
определяне на вноските за 2013 г., е 49 262 329 хил. лв. (за 2012 г.: 43 738 526 хил. лв. от 2011 г.).

Сумата от 246 312 хил. лв. е формирана от получените годишни премийни вноски за 2013 г. 
от 26 банки.

Сумата от 218 713 хил. лв. е формирана от получените годишни премийни вноски за 2012 г. 
от 26 банки.
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4. ДОХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ 

 2013 г. 2012 г.
 хил. лв хил. лв

Приходи от лихви по ДЦК 19 319 27 032

Приходи от лихви по депозити – 3

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК 30 196

 19 349 27 231

Други компоненти на нетните активи на Фонда — 
рециклиране на доходи

Промяна в справедливата стойност на финансови 
активи на разположение за продажба:  

(Загуби)/печалби, възникнали от преоценки през 
годината (5 962) 12 400

Намалени с: корекция от прекласификация на 
(печалби)/загуби, включени в резултата за текущата 
година (50) (108)

 (6 012) 12 292

5. ДРУГИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ, НЕТНО

 2013 г. 2012 г.
 хил. лв хил. лв

Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции 
в чуждестранна валута (1 920) (1 141)

Лихви за забава 4 7

 (1 916) (1 134)
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6. ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

 2013 г. 2012 г.
 хил. лв хил. лв

Възнаграждения и осигуровки на персонала 686 654

Възнаграждения и осигуровки по договори за управление 264 253

Възнаграждения на временно нает персонал 5 4

Поддръжка на офиса 82 143

Абонамент за информационни издания и мрежи 121 106

Амортизация 108 76

Командировки 37 56

Представителни мероприятия 16 20

Телекомуникационни и пощенски услуги 10 12

Обучение и квалификация 15 8

Наеми 1 1

Други 111 126

 1 456 1 459

Възнагражденията и осигуровките на персонала на стойност 686 хил. лв. (2012 г.: 654 хил. лв.) 
се състоят от възнаграждения на персонала и социални осигуровки по трудови правоотношения 
в размер на 570 хил. лв. (2012 г.: 525 хил. лв.) и социална програма, и социални осигуровки в размер 
на 116 хил. лв. (2012 г.: 129 хил. лв.).

Разходите по договори за управление включват възнагражденията и свързаните с тях соци-
ални осигуровки на членовете на Управителния съвет на Фонда.

Разходите за поддръжка на офиса включват основно разходи за местни данъци и такси, 
застраховки, разходи за енергия (ел. енергия и топлоенергия), охрана, вода, канцеларски и сани-
тарно-хигиенни материали и др.

Разходите за абонамент на информационни издания и мрежи включват основно абонамен-
ти за достъп до базата данни на една от основните информационни и рейтингови агенции — 
Блумбърг.

Другите разходи включват банкови такси и други такси.
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7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 2013 г. 2012 г.
 хил. лв хил. лв

Парични средства в брой 2 1

Разплащателни сметки в левове 66 2 073

Разплащателни сметки във валута 1 631 2 188

Едноседмични срочни депозити в левове 651 000 598 000

Едноседмични срочни депозити във валута  396 496 246 434

 1 049 195 848 696

Наличните към 31 декември 2013 г. и 31 декември 2012 г. парични средства са по разплаща-
телни сметки и срочни депозити в Българската народна банка.

Лихвените нива по разплащателните и депозитните сметки са, както следва:

 2013 г. 2012 г.
Лихвени нива по депозитни сметки в оригинална валута 

Левове 0% 0%

Евро 0% 0%

Щатски долари 0% От 0% до 0.15%
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8. ЦЕННИ КНИЖА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА

А) Разпределение на книжата по оригинален матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2013 г. стойност стойност  процент лихвен 
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Краткосрочни 
сконтови държавни 
ценни книжа 41 221 41 078 – 0.56 2014

Средносрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа  482 496 502 699 1.50-4.45 0.45-6.81 2014-2017

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 231 453 243 485 0.02-8.25 0.90-6.80 2014-2019

 755 170 787 262   

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2012 г. стойност стойност  процент лихвен 
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Средносрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа  303 820 320 222 2.25-4.45 0.51-6.81 2013-2017

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 383 961 411 173 0.06-8.25 0.77-8.81 2013-2019

 687 781 731 395   
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Б) Разпределение на книжата по остатъчен матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2013 г. стойност стойност  процент лихвен 
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Сконтови 
държавни ценни 
книжа 41 221  41 078 – 0.56 2014

Краткосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 227 601 231 490 2.25-5.20 0.45-6.81 2014

Средносрочни
лихвоносни държавни 
ценни книжа  486 348 514 694 0.02-8.25 0.90-6.80 2015-2019

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа – –   

 755 170 787 262   

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2012 г. стойност стойност  процент лихвен 
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Сконтови 
държавни 
ценни книжа – – –  – 

Краткосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 187 715 199 519 4.25-7.50  1.74-8.81 2013-2013

Средносрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа  410 809 440 231 0.06-8.25  0.51-6.81 2014-2017

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 89 257 91 645 0.13-6.00  0.77-6.71 2018-2019

 687 781 731 395    
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Фондът има открити регистри на ценни книжа в следните първични дилъри, поддепози-
тари на ценни книжа: Банка ДСК ЕАД, Корпоративна търговска банка АД, Обединена българска 
банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сосиете Женерал Екс-
пресбанк АД, УниКредит Булбанк АД, Юробанк България АД и Ситибанк Н.А. — клон София.

Към 31.12.2013 г. и към 31.12.2012 г. Фондът има открити експозиции само към български су-
веренен дълг (български държавни облигации).

9. ИМОТИ И ОБОРУДВАНЕ

 Земя и Офис Транспортни Общо
 сгради оборудване  средства
  и стопански 
  инвентар  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Отчетна стойност 
на 1 януари 2012 г. 1 005 340 51 1 396

Придобити – 42 – 42

Отчетна стойност 
на 31 декември 2012 г. 1 005 382 51 1 438

Придобити – 26 – 26

Отписани – (47) – (47)

Отчетна стойност 
на 31 декември 2013 г. 1 005 361 51 1 417

Натрупана амортизация 
на 1 януари 2012 г. 235 294 39 568

Начислена амортизация за годината  34 24 10 68

Натрупана амортизация 
на 31 декември 2012 г. 269 318 49 636

Начислена амортизация за годината  34 40 2 76

Отписани амортизации 
на излезли активи – (47) – (47)

Натрупана амортизация 
на 31 декември 2013 г. 303 311 51 665

Балансова стойност 
на 31 декември 2012 г. 736 64 2 802

Балансова стойност 
на 31 декември 2013 г. 702 50 – 752
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Към 31.12.2013 г. Фондът притежава земя на стойност 163 хил. лв. (31.12.2012 г.: 163 хил. лв.)
и сградa с балансова стойност 539 хил. лв. (31.12.2012 г.: 573 хил. лв.) на обща стойност 702 
хил. лв.

Към 31.12.2013 г. и към 31.12.2012 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имотите 
и оборудването на Фонда.

10. НЕМАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ АКТИВИ

А) Нематериални активи

  Софтуер
  хил. лв.

Отчетна стойност на 1 януари 2012 г.  123

Придобити  30

Отчетна стойност на 31 декември 2012 г.  153

Придобити  –

Отчетна стойност на 31 декември 2013 г.  153
  
Натрупана амортизация на 1 януари 2012 г.  89

Начислена амортизация за годината  8

Натрупана амортизация на 31 декември 2012 г.   97

Начислена амортизация за годината  32

Натрупана амортизация на 31 декември 2013 г.  129
  
Балансова стойност на 31 декември 2012 г.  56
  
Балансова стойност на 31 декември 2013 г.  24

Б) Други активи

Другите активи включват:

 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
 хил. лв. хил. лв.

Предплатени разходи 7 9

Предоставени аванси 4 11

 11 20 
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11. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
 хил. лв. хил. лв.

Задължения към персонала 37 38

Задължения към доставчици 10 11

 47 49

Задълженията към персонала включват текущи задължения за неизползван платен годишен 
отпуск от служители на Фонда в размер на 24 хил. лв. (31.12.2012 г.: 27 хил. лв.) и дългосрочни 
задължения за обезщетения при пенсиониране в размер на 13 хил. лв. (31.12.2012 г.: 11 хил. лв.) 
Задълженията към доставчици са в размер на 10 хил. (31.12.2012 г.: 11 хил. лв.) и включват всички 
извършени разходи през декември 2013 г., а реално платени през януари 2014 г. при получаването 
на съответните фактури.

12. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност Фондът е изложен на различни финансови рискове, най-
важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата 
стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични по-
тоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите за прогнозиране на финан-
совите пазари и за постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които 
могат да се отразят върху финансовото състояние на Фонда. Текущо финансовите рискове се 
идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въве-
дени, за да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции 
и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана 
концентрация на даден риск.

Ръководството се стреми към подобряване на методите за оценка и управление на рис-
ковете пред инвестиционния портфейл: кредитен, ликвиден, лихвен и валутен риск, при изпъл-
нение на една от основните си функции — сигурно инвестиране на средствата и изплащане на 
гарантираните депозити в банките.

С цел минимизиране на рисковете Фондът поддържа модифицирана средна продължител-
ност на портфейла не по-голяма от 2.5 и определя лимити по депозити и сделки с ценни книжа 
с клауза за обратно изкупуване (репо сделки) с банките.

Инвестиционната политика, одобрена от Управителния съвет на Фонда, включва и „Ме-
тодология за управление на валутния риск” при изплащане на гарантирани депозити, деномини-
рани в различна от левове и евро валута. С цел лимитиране на валутния риск при покритие на 
гарантирани влогове в чужда валута е прието поддържането на валутна експозиция в щатски 
долари. Размерът на инвестициите в инструменти, деноминирани в щатски долари, не трябва 
да надвишава максималния размер, който се определя периодично съгласно „Методологията за 
управление на валутния риск”.
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Ръководството на Фонда регулярно разглежда инвестиционната стратегия и наблюдава 
структурата на финансовите активи и пасиви, като за целта редовно се предоставя информа-
ция от отделите „Оценка на риска и анализи”, „Трежъри”, „Финансово–счетоводен“ и „Банкова 
несъстоятелност и ранни интервенции”.

Структурата на финансовите активи и пасиви на Фонда към 31 декември по категории 
е посочена по-долу:

 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
 хил. лв. хил. лв.

Финансови активи  

Категория „Кредити и вземания”  

Парични средства и парични еквиваленти 1 049 195 848 696

Категория „Финансови активи на 
разположение за продажба”  

Държавни ценни книжа на разположение за продажба 787 262 731 395

 1 836 457 1 580 091

Финансови пасиви  

Категория „Други финансови пасиви”  

Други задължения 10 11

 10 11

Към 31.12.2013 г. и 31.12.2012 г. Фондът няма открити условни финансови ангажименти.

Пазарен риск

a) Валутен риск

Валутният риск е свързан с негативното движение на валутните курсове на други валути 
спрямо отчетната валута — българския лев, при бъдещите операции по признатите валутни 
активи и пасиви в отчета за финансовото състояние. Фондът е изложен на валутен риск от 
промяна на щатския долар спрямо българския лев за откритите си експозиции, деноминирани в 
щатски долари. Доколкото съществуващите експозиции са краткосрочни и съгласно инвести-
ционната политика има определен максимален лимит на експозицията в долари на САЩ, ръко-
водството счита, че рискът е контролиран. Фондът няма други открити валутни рискове, 
тъй като останалите операции са сделки, деноминирани в български левове и/или евро, а българ-
ският лев е с фиксиран курс спрямо еврото по закон.
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Таблиците по-долу обобщават експозицията на Фонда към валутния риск:

Валутен структурен анализ

Към 31 декември 2013 г. щатски  евро български Общо
 долари  левове  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 2 162 395 965 651 068 1 049 195

Ценни книжа на разположение за продажба 42 910 265 748 478 604 787 262

 45 072 661 713 1 129 672 1 836 457
    
Финансови пасиви    

Други задължения – – 10 10

 – – 10 10

    

Към 31 декември 2012 г. щатски  евро български Общо
 долари  левове  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 252 248 371 600 073 848 696

Ценни книжа на разположение за продажба 34 660 326 477 370 258 731 395

Вземания от банки – – – –

 34 912 574 848 970 331 1 580 091
    
Финансови пасиви    

Други задължения – – 11 11

 – – 11 11

Анализ на валутната чувствителност

В таблицата по-долу е представена валутната чувствителност при 10% увеличение/на-
маление на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар на база струк-
турата на валутните активи и пасиви на Фонда към 31 декември и при предположение, че се 
игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен 
като влияние върху резултата от дейността и директно върху нетните активи при равни 
други условия.
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                                                                                                                          Щатски долари

 2013 г..  2012 г.
 хил. лв.  хил. лв. 

Финансов резултат (печалба или загуба) — увеличение 4 507 3 491

Нетни активи (през финансовия резултат) — увеличение 4 507 3 491
  
Финансов резултат (печалба или загуба) — намаление (4 507) (3 491)

Нетни активи (през финансовия резултат) — намаление (4 507) (3 491)

При увеличение с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект 
върху резултата от дейността на Фонда за период от година би бил увеличение с 4507 хил. лв. 
(31.12.2012 г.: 3491 хил. лв.) поради влиянието най-вече на експозицията в ценни книжа, деномини-
рани в долари. Съответно същият ефект би имало и върху нетните активи.

При намаление с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху 
резултата на Фонда би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението.

Ръководството е на мнение, че посоченият по-горе анализ на валутната чувствителност 
на база балансовата структура на валутните активи и пасиви отразява и валутната чувстви-
телност на Фонда през отчетната година.

б) Ценови риск

Фондът е изложен на ценови риск по отношение на притежаваните от него ценни книжа, 
класифицирани „на разположение за продажба”. За да минимизира оптимално този риск, както 
беше споменато по-горе, Фондът инвестира ликвидните средства в български държавни ценни 
книжа. Ръководството е установило процедури за текущо наблюдение на промените в цените, 
доходността и матуритетната структура на притежаваните държавни ценни книжа и респ. 
за предприемане на своевременни мерки и действия при наличие на индикатори за по-трайни 
негативни тенденции.

Анализът на чувствителността на Фонда спрямо цените на дълговите ценни книжа, дър-
жани от него, е направен на база състоянието и структурата на инвестициите към 31 декем-
ври. Ако тези цени се бяха променили с 3% увеличение/намаление, ефектът към тази дата би се 
отразил директно върху нетните активи, доколкото дълговите ценни книжа са класифицирани 
на разположение за продажба и тяхната преоценка се отчита директно като компонент от 
тях. Този ефект би бил следният:

 2013 г. 2012 г.
 хил. лв.  хил. лв. 

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход 
—  преоценъчен резерв ФА) – увеличение 23 618 21 942

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход 
—  преоценъчен резерв ФА) – намаление (23 618) (21 942) 



Фонд за гарантиране на влоговете в банките
 Годишен oтчет за 2013 г.

83

в) Лихвен риск

Лихвеният риск произтича от възможността промените в лихвените проценти да дове-
дат до промяна в бъдещите парични потоци или промяна в справедливата стойност на финан-
совите инструменти.

Фондът притежава значителна част лихвоносни активи. Независимо от това приходите 
и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните 
лихвени равнища, тъй като активите са основно с фиксиран лихвен процент. Доходността 
по депозитите на Фонда в БНБ следва референтните котировки на Банката за международни 
разплащания — Базел. Същевременно Фондът не е изложен на лихвен риск от своите задължения, 
защото те са обичайно безлихвени.

Таблицата по-долу представя структурата на финансовите инструменти в зависимост 
от характера на договорените лихвени потоци.

31 декември 2013 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо
 лихвен % лихвен %  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти – 1 047 496 1 699 1 049 195

Ценни книжа на разположение за продажба 68 738 718 524 – 787 262

 68 738 1 766 020 1 699 1 836 457

Финансови пасиви    

Други задължения – – 10 10

 – – 10 10

31 декември 2012 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо
 лихвен % лихвен %  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти – 844 435 4 261 848 696

Ценни книжа на разположение за продажба 68 065 663 330 – 731 395

 68 065 1 507 765 4 261 1 580 091

Финансови пасиви    

Други задължения – – 11 11

 – – 11 11
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Таблицата по-долу обобщава лихвения риск. Тя включва финансовите инструменти на Фон-
да, представени по балансова стойност, категоризирани по по-ранната от двете дати — дата-
та на промяна на лихвения процент по договор или датата на падежа.

31 декември 2013 г. до 1 м. 1-3 м. 3-6 м. 6-12 м. над 1 г. нелихвени Общо
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи       

Парични средства 
и парични 
еквиваленти 1 047 496 – – – – 1 699 1 049 195

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 68 529 141 460 90 029 41 288 445 956 – 787 262

 1 116 025 141 460 90 029 41 288 445 956 1 699 1 836 457

Финансови пасиви       

Други задължения 10 – – – – – 10
 10 – – – – – 10
       

31 декември 2012 г. до 1 м. 1-3 м. 3-6 м. 6-12 м. над 1 г. нелихвени Общо
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи       

Парични средства 
и парични 
еквиваленти 844 435 – – – – 4 261 848 696

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 215 739 30 421 – 21 425 463 810 – 731 395

 1 060 174 30 421 – 21 425 463 810 4 261 1 580 091

Финансови пасиви       

Други задължения 11 – – – – – 11

 11 – – – – – 11
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Чувствителност към лихвен риск 

Таблицата по-долу показва чувствителността на Фонда при възможни промени в лихвения 
процент на база структурата на активите и пасивите към края на отчетния период и при 
предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини.

Тъй като Фондът разполага основно с финансови инструменти с фиксиран доход — дългови 
ценни книжа и срочни депозити, а депозитите са с оригинален матуритет до 7 дни, то промя-
ната в лихвените проценти би повлияла основно върху доходността на ценните книжа, класи-
фицирани на разположение за продажба, т.е. върху отчета за резултата от дейността и респ. 
директно в нетните активи. Ефектът от чувствителността към лихвения риск върху нетни-
те активи е изчислен чрез преоценка на сконтовите ценни книжа и ценните книжа с фиксиран 
купонен лихвен процент към края на отчетния период в резултат от предполагаема промяна 
на лихвените проценти — като се предполага, че промяната в лихвените проценти ще доведе 
до пропорционална промяна в доходността по тези инструменти.

Валута Увеличение/ (намаление)  Чувствителност
 в процентни пунктове на нетните активи

 2013 г. 2013 г.
  хил. лв.

Левове +1 (5 091)

Евро +1 (6 221)

Щатски долари +1 (282)

Левове -1 5 091

Евро -1 6 221

Щатски долари -1 282

Валута Увеличение/ (намаление)  Чувствителност
 в процентни пунктове на нетните активи

 2012 г. 2012 г.
  хил. лв.

Левове +1 (5 875)

Евро +1 (4 520)

Щатски долари +1 (507)

Левове -1 5 875

Евро -1 4 520

Щатски долари -1 507
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Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който Фондът няма да бъде в състояние да събере 
в обичайно предвидените срокове своите вземания. Ръководството на Фонда целенасочено се 
стреми да разпредели кредитния риск в рамките на съществуващите възможности по закон за 
инвестиране на акумулираните средства — част от инвестициите са в държавни ценни книжа и 
част — в депозити по сметки в БНБ. Съотношението на инвестициите в държавни ценни книжа 
и в депозити по сметки в БНБ, признати в отчета за финансовото състояние към 31 декември, 
в структурата на активите е, както следва:

 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

Парични средства и парични еквиваленти 57% 54%

Държавни ценни книжа на разположение за продажба 43% 46%

Кредитният риск от концентрация в български държавни облигации, класифицирани на раз-
положение за продажба, се оценява като минимален и управляем, доколкото са ценни книжа, изда-
дени и гарантирани от българската държава, която обслужва редовно задълженията по дълга си. 
Кредитният рейтинг на даден емитент е оценка за възможността му да обслужва задължени-
ята си при настъпване на техния падеж, изготвяна от специализирана рейтингова агенция въз 
основа на задълбочен финансов анализ. В таблицата по-долу е представен кредитният рейтинг 
по дългосрочните задължения на България, определен от две международни рейтингови агенции:

31.12.2013 г.  В чуждестранна валута  В местна валута

 Рейтинг Перспектива Рейтинг Перспектива

Стандарт енд Пуърс BBB Негативна BBB Негативна

Муудис Baa2 Стабилна Baa2 

    

31.12.2012 г.  В чуждестранна валута  В местна валута

 Рейтинг Перспектива Рейтинг Перспектива

Стандарт енд Пуърс BBB Стабилна BBB Стабилна

Муудис Baa2 Стабилна Baa2 

Експозицията към кредитен риск се наблюдава и оценява регулярно от ръководството на Фонда.

Ликвиден риск 
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Фондът да не бъде в състояние да 

посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството провежда 
консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оп-
тимален ликвиден запас парични средства за добра способност за финансиране на дейността си. 
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Допълнително, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, Фондът има право, при 
условия и по ред, определени от Управителния съвет на ФГВБ, да изиска авансово плащане на го-
дишни вноски от страна на гарантираните банки, увеличаване на годишната премийна вноска 
и ползване на заеми (чл. 18 от ЗГВБ).

Таблицата по-долу включва финансовите инструменти на Фонда, категоризирани по оста-
тъчния срок до падежа, на база несконтирани договорни парични потоци.

Матуритетен анализ

31 декември 2013 г. до 1 м. 1-3 м. 3-12 м. 1-5 г. над 5 г. Общо
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и 
парични еквиваленти 1 049 195 – – – – 1 049 195

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 15 288 143 304 496 387 199 695 11 627 866 301

 1 064 483 143 304 496 387 199 695 11 627 1 915 496

Финансови пасиви      

Други задължения 10 – – – – 10

 10 – – – – 10

31 декември 2012 г. до 1 м. 1-3 м. 3-12 м. 1-5 г. над 5 г. Общо
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и 
парични еквиваленти 848 696 – – – – 848 696

Вземания от банки      

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 221 010 34 595 33 071 614 645 61 936 965 257

 1 069 706 34 595 33 071 614 645 61 936 1 813 953

Финансови пасиви      

Други задължения 11 – – – – 11

 11 – – – – 11
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Справедливи стойности

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да 
бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между 
независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на Фонда е да оповестява във 
финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече 
за които съществуват котировки на пазарни цени. Справедливата стойност на финансовите 
инструменти, търгувани на активни пазари, се базира на котирани цени към края на отчетния 
период. Котираните пазарни цени са текущите цени „купува”.

Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни 
пазари, се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и 
предположения на ръководството, направени на база пазарните условия към края на отчетния 
период.

Финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (предоставени 
депозити, вземания от банки, други текущи задължения) и поради това тяхната справедлива 
стойност е приблизително равна на балансовата им стойност, или са отразени в отчета за 
финансовото състояние по пазарна стойност (инвестиции в ценни книжа).

Ръководството на Фонда счита, че при съществуващите обстоятелства представените 
в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-
надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ

В съответствие със специалния статут и функции на Фонда, както и съгласно законови-
те изисквания, държавните институции, с които той има регулярни отношения, са Министер-
ството на финансите и БНБ.

Общото управление на Фонда се осъществява от УС в състав, избран съгласно ЗГВБ 
(Приложение № 1).

Акумулираните средства на Фонда от вноските на банките, в съответствие със законо-
вите изисквания, се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската дър-
жава, и в краткосрочни депозити в БНБ (Приложения № 7 и 8). Ценните книжа, в които Фондът 
инвестира, се придобиват както на първичния пазар, чрез участие в аукциони, организирани и 
провеждани от Българската народна банка, така и на вторичния пазар.
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