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Използвани съкращения:

АББ – Асоциация на банките в България

БВП – брутен вътрешен продукт

БНБ – Българска народна банка

ДЦК – държавни ценни книжа

ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕБО – Европейски банков орган

ЕК – Европейска комисия

ЕС – Европейски съюз

ЕЦБ – Европейска централна банка

ЗБН – Закон за банковата несъстоятелност

ЗВПКИИП – Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници

ЗГВБ – Закон за гарантиране на влоговете в банките

ЗКИ – Закон за кредитните институции

ЗОЗ – Закон за особените залози

КРМСФО – Комитет за разяснение на Международните стандарти за финансово 
отчитане

КТБ АД (н) – Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност)

МБВР (СБ) – Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) 

МСС – Международни счетоводни стандарти

МСФО – Международни стандарти за финансова отчетност

МФ – Министерство на финансите

СГД – схема за гарантиране на депозити

СГС – Софийски градски съд

СМСС – Съвет по международни счетоводни стандарти

УС – Управителен съвет

ФБП – Фонд за преструктуриране на банки

ФГВБ или Фондът – Фонд за гарантиране на влоговете в банките
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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 и да участва в предвидените в закона случаи в 
процеса по преструктуриране на банки, като по този начин допринася за стабилността и дове-
рието във финансовата система

Визия

Пълноправен и активен участник в системата за финансова стабилност

Цели

Поддържане на доверието на вложителите

Поддържане на финансовата стабилност

Мандат

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

В съответствие със Закона за гарантиране на влоговете в банките ФГВБ изплаща гаран-
тираните размери на влоговете, определя и събира годишните и извънредни премийни вноски от 
банките и инвестира активите си в депозити в БНБ и във високоликвидни дългови ценни книжа, 
издадени или гарантирани от българската държава или издадени от първокласни чуждестранни 
емитенти.

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност ФГВБ защитава интересите на кредитори-
те и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на пра-
вомощията на синдика в производствата по банкова несъстоятелност.

Съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и ин-
вестиционни посредници се създава Фонд за преструктуриране на банки с цел финансиране на 
инструментите за преструктуриране. Фондът за преструктуриране на банки се управлява от 
Управителния съвет на ФГВБ, а средствата му се използват по решение на БНБ, в качеството 
й на орган за преструктуриране, за избягване на неблагоприятните последици за финансовата 
стабилност, за защита на публичните средства, както и за защита на вложителите с гаранти-
рани влогове.
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Обръщение на председателя

Уважаеми госпожи и господа,

За ФГВБ 2015 г. беше година на разностранни и мащабни предизвикателства, активна дей-
ност и интензивни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Изминалата година беше година на масивни законодатели промени, като част от тях отра-
зиха съществените промени във финансовата регулаторна рамка в ЕС, а друга част оптимизира-
ха съществуващата правна рамка с цел още по-добра защита на обществения интерес.

След отнемането на лиценза на КТБ АД и масираното изплащане на гарантирани влогове в 
края на 2014 г. изплащането забави темпa и обемите си през 2015 г., като в края на годината 
сумата на изплатените депозити в КТБ АД (н) надхвърли 99%.

През пролетта на 2015 г. КТБ АД беше обявена в несъстоятелност и в изпълнение на ман-
дата си ФГВБ назначи синдик на КТБ АД (н) и активно контролираше оперативните му действия 
в посока опазване и попълване на масата на несъстоятелността и оптимизиране на процесите. 

Беше извършен преглед на правомощията и дейността на ФГВБ от Световната банка в 
съответствие с Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити. Стар-
тираха преговори със Световната банка и ЕБВР за отпускане на заеми на ФГВБ, обезпечени с 
гаранция от българската държава. Целта е с получения финансов ресурс Фондът да постигне по-
голяма финансова независимост и устойчивост в дългосрочен план.

Верен на традициите си, ФГВБ и през изминалата година информираше обществеността, 
медиите и партньорите си за всички значими събития и текущи развития в дейността си. 

Основната цел на ФГВБ – да допринася за стабилността и доверието във финансовата 
система на страната, не би могла да се осъществи без професионалното и координираното вза-
имодействие с институционалните ни партньори – Българската народна банка, Министерство-
то на финансите, Асоциацията на банките в България и банковата общност. На всички тях, на 
синдиците КТБ АД (н), както и на Управителния съвет и на експертите на Фонда благодаря за 
свършената работа.

Радослав Миленков
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 2015 г.

Преглед на новата законодателна рамка

Закон за гарантиране на влоговете в банките

На 16 април 2014 г. беше приета Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съве-
та относно схемите за гарантиране на депозити. С нея се въведоха правила за по-добра защита 
на вложителите в банки чрез постигането на унифицирани правила за гарантиране на влоговете 
в Общността, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане, подобрен обмен на 
информация и строги изисквания за финансиране. Целта е укрепване на доверието във финансовия 
сектор на вложителите в държавите – членки на ЕС, както и осигуряване на по-голяма финансова 
стабилност в целия вътрешен пазар.

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките беше приет от Народното събрание и 
влезе в сила на 14 август 2015 г., като с него се транспонира Директивата в българското зако-
нодателство. В синхрон с разпоредбите й законът предвиди:

– отпадане на встъпителните вноски на банките; определяне на годишните премийни вноски 
на база размера на гарантираните влогове и степента на риска, поет от съответната банка; 
целево равнище на средствата на ФГВБ в размер на 1% от общата сума на гарантираните 
влогове в банките, което да бъде достигнато до 2024 г. и което е по-високо от определеното в 
Директива 2014/49/ЕС минимално ниво от 0.8%;

– съкратен срок за изплащане на гарантираните влогове на вложителите – 7 работни дни; 
допълнителна временна защита за определен вид влогове при определени събития; в случай на 
прилагане на мерки за преструктуриране на банки, покриване на загубите от Фонда вместо от 
гарантираните вложители;

– разширяване на обхвата на инструментите, в които могат да се инвестират средствата 
на ФГВБ, при спазване на изискванията за ликвидност и минимален риск;

– подобряване на обмена на информация с банките и с другите участници в системата за 
финансова стабилност; подобряване на сътрудничеството между схемите за гарантиране на 
депозити в рамките на ЕС.

В новия ЗГВБ изрично са посочени случаите, в които Фондът изплаща гарантираните суми 
по влоговете – когато БНБ отнеме лиценза на банка или обяви влоговете в нея за неналични, или 
когато поради акт на съдебен орган вложителите нямат достъп до средствата си в банката.

За по-добра информираност на вложителите банките, съгласно промените в Закона за кре-
дитните институции, бяха задължени да им предоставят Информационен бюлетин, съдържащ 
основна информация относно защитата на влоговете – гарантиран размер, принцип на гаранти-
рането, срок и валута на изплащане, контакти на задължената схема.

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестицион-
ни посредници

С приемането на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници, в сила от 14 август 2015 г., в българското законодателство се въведе 
Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на 
рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посред-
ници. Директивата има за цел да установи ефективна рамка на европейско ниво за справяне с 
банкови кризи на достатъчно ранен етап, така че да се предотврати пренасянето на финансо-
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вите проблеми на отделни кредитни институции върху цялата банкова система, както и да се 
премахне във възможно най-голяма степен необходимостта от използване на публични средства 
за подпомагане на неплатежоспособни банки.

Законът въведе правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурира-
нето на банки и инвестиционни посредници, и определи Българската народна банка като орган за 
преструктуриране на банки. Органът за преструктуриране информира министъра на финансите 
за решенията си, като решения, които оказват негативно въздействие върху публичните финан-
си, могат да доведат до необходимост от използване на държавни инструменти за финансова 
подкрепа или се вземат в условия на системна финансова криза, подлежат на изпълнение след 
одобрението на министъра на финансите. В закона са определени правилата, процедурите и из-
искванията по отношение на планирането и подготовката на възстановяването и преструкту-
рирането.

Създаде се Фонд за преструктуриране на банки, който се управлява от Управителния съвет 
на ФГВБ. В съответствие с изискванията на Директивата законът предвижда, че БНБ, в ка-
чеството й на орган за преструктуриране, взема решение за използване на средствата от ФПБ. 
Такова решение може да бъде взето единствено в съответствие с целите и принципите на пре-
структурирането и за финансиране на действия по преструктурирането. Управителният съвет 
на ФГВБ изготвя отделен баланс и отчет за ФБП. Законът предвижда, че целевото равнище на 
средствата, събрани във ФПБ, е 2% от размера на гарантираните депозити в банките, лицензи-
рани в Република България, което е по-високо от определеното в Директива 2014/59/ЕС минимал-
но ниво от 1% от гарантираните депозити. Предвижда се целевото ниво да бъде достигнато в 
срок до 10 години от влизането на закона в сила.

Наредба № 29 на БНБ за определяне на реда на финансиране на административните раз-
ходи на ФГВБ

Съгласно новия ЗГВБ годишният бюджет за административните разходи на ФГВБ се приема 
от УС на Фонда. По този начин се постига по-голяма независимост на ФГВБ в съответствие с 
добрите международни практики. В изпълнение на разпоредбите на закона беше изготвена Наред-
ба № 29 за определяне на реда на финансиране на административните разходи на ФГВБ от страна 
на банките. Административните разходи на новосъздадения ФПБ са част от административни-
те разходи на ФГВБ.

По Наредба № 29 сумата на вноските от банките за бюджетната година е в размер на 
0.0056% от сумата на гарантираните размери на влоговете в банките към края на септември на 
предходната година.

Наредба № 30 на БНБ за изчисляване размера на дължимите от банките премийни внос-
ки по Закона за гарантиране на влоговете в банките 

Използването на модели за финансиране въз основа на премийни вноски, отчитащи рисковия 
профил на всяка банка, цели да намали поемането на допълнителен риск и да избегне „моралния 
риск“ – ключов въпрос за банковата система в България след фалита на Корпоративна търговска 
банка АД.

С приемането на ЗГВБ и във връзка с новите разпоредби за определяне на премийните вноски 
на банките по предложение на УС на ФГВБ в началото на 2016 г. БНБ прие Наредба № 30 за изчис-
ляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влогове-
те в банките. С нея се определя начинът за изчисляване на годишните и извънредните премийни 
вноски на банките – членове на ФГВБ, а именно на база размера на гарантираните влогове и сте-
пента на риска, поет от съответната банка. Това позволява отразяването на рисковите профили 
на отделните банки, вкл. различните им бизнес модели, и насърчава прилагането на бизнес модели, 
които се характеризират с по-ниска степен на риск.
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Директива 2014/49/EС изисква индивидуалните премийни вноски на банките да са рисково 
базирани и възлага на Европейския банков орган да издаде насоки относно методите за изчислява-
не на вноските в СГД. Използваният в България модел изцяло следва издадените през септември 
2015 г. Насоки на ЕБО и включените в тях формули за изчисление, конкретни показатели, кате-
гории рискове за членовете, прагове за рисковите тегла, установени за конкретните категории 
риск, и други необходими елементи.

При избора на предложения от УС на ФГВБ модел и на методология за определяне на рисково 
базираните премийни вноски бяха извършени редица съгласувания както на експертно, така и на 
управленско ниво с БНБ. Допълнително бяха направени и консултации на проекта на наредбата с 
Асоциацията на банките в България.

Рисковият профил на всяка банка, съответно дължимата индивидуална вноска, се определя на 
основата на обективни и измерими количествени критерии:

– задължителни рискови индикатори – 8 бр. с общо тегло 86% спрямо изискването в Насоки-
те на ЕБО минималното тегло на задължителните рискови индикатори да бъде 75%; и

– допълнителни индикатори – 6 бр. с общо тегло 14%, като при избора на конкретните до-
пълнителни индикатори, включени в модела, са отчетени националните специфики.

Промени в Закона за банковата несъстоятелност и Наредба № 33 на БНБ за възнаграж-
дението на синдика в банка в несъстоятелност

През 2015 г. бяха направени редица промени в Закона за банковата несъстоятелност, които 
целяха да се усъвършенства правната уредба на производството по банкова несъстоятелност, 
като се коригират някои пропуски или неточности, а други законодателни решения – да се подо-
брят. По-съществените от тях са следните:

– като предварителна обезпечителна мярка се въведе фигурата на временния синдик с цел 
опазване, попълване и управление имуществото на банката до произнасянето на съда по искането 
на БНБ за откриване на производство по несъстоятелност;

– създаде се възможност синдикът или временният синдик със съгласието или по предложе-
ние на УС на ФГВБ да възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разслед-
ване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване и да препоръчват на синдика 
действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е 
разпоредила в нарушение на закона;

– увеличиха се правомощията на Фонда в производството по банкова несъстоятелност;

– въведоха се редица норми, гарантиращи контрол и публичност на действията на синдика и 
ФГВБ; улесни се достъпът до актовете на Фонда, като книгата, в която се вписват тези актове, 
се води и в електронен вид и е достъпна и на уебсайта на Фонда; въведе се задължителна отчет-
ност за изпълнението на функциите на председателя на Управителния съвет пред Управителния 
съвет на Фонда и пред Народното събрание;

– беше дадена възможност с разрешение на съда по несъстоятелността временният синдик, 
синдикът и членовете на УС на ФГВБ да получат достъп до данни за проследяване на операции, 
свързани с връщане на получено имущество с произход от банка в несъстоятелност в платежна-
та система за брутен сетълмент в реално време и до системата ТАРГЕТ2 на БНБ;

– бяха променени сроковете, свързани с изготвянето на списъка на приетите от синдика 
вземания, с оспорването му и тези, свързани с процедурата по разглеждане на направените въз-
ражения;

– въведоха се промени, свързани с реда на вземанията при разпределение на осребреното 
имущество, които не се прилагат по отношение на производствата по несъстоятелност 
на банки, открити преди влизането в сила на промяната. Посочената промяна е свързана с 
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изискванията на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. 
за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвес-
тиционни посредници.

Наредба № 33 за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност е приета от БНБ 
през 2003 г. и е прилагана при няколко системно незначими, малки по обем на активите си банки. 
Обявената през април 2015 г. в несъстоятелност КТБ АД обаче беше четвъртата по големина 
на активите банка в българската банкова система. Това наложи известни промени в механизма 
за определяне на възнагражденията на лицата, назначени за синдик на КТБ АД (н), за да бъдат 
защитени във възможната степен интересите на кредиторите на банката.

С цел максимално опазване на масата на несъстоятелността и осигуряване на оптимална 
защита на кредиторите на КТБ АД (н), вкл. интересите на ФГВБ, в качеството му на най-голям 
кредитор на банката, Управителният съвет на Фонда одобри предложение за промяна на граници-
те за определяне на възнаграждението на синдика в Наредба № 33 на БНБ. Предложеният проект 
за изменение на Наредбата беше приет от УС на БНБ в края на октомври 2015 г.

Изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД и производство по несъстоя-
телност на КТБ АД (н)

Изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД

Изплащането на гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка АД започна на 
4 декември 2014 г. при спазване на законовоустановения срок след отнемането на лиценза на банката 
от БНБ на 6 ноември 2014 г. Основната част от подлежащите на изплащане депозити в размер на 
3 196 457 хил. лв., или 87.18%, на над 89 хил. вложители бяха изплатени до края на 2014 г.

През 2015 г. изплащането продължи с по-бавни темпове и намалени обеми. Чрез клоновата 
мрежа на деветте обслужващи банки за периода бяха изплатени 469 920 хил. лв. на 21 хил. вло-
жители в банката. Така от началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., до края на декем-
ври 2015 г. са изплатени общо 3 666 377 хил. лв., или 99.30% от общата сума на подлежащите 
на изплащане влогове в КТБ АД (н) на над 110 хил. вложители на банката. Законът позволява на 
вложителите да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години от началния ден на 
изплащането.

Изготвената от Фонда технологична и времева схема на процеса по изплащане на гаранти-
раните влогове беше спазвана и стриктно изпълнявана от всички ангажирани страни – ФГВБ, КТБ 
АД (н) и обслужващите банки.

През годината в процеса на изплащането КТБ АД (н) представи във ФГВБ под формата на 
електронни файлове коригираща информация, свързана основно с актуализиране на индивидуали-
зиращите данни за вложителите – физически и юридически лица, необходими за разпореждане 
с гарантираната сума по влога пред обслужващата банка. Беше обработена и новопостъпила 
информация за сметки, в които се съхраняват средства на трети лица – специални сметки на 
частни съдебни изпълнители, доверителни сметки на нотариуси и адвокати, с цел идентифицира-
не на лицето, имащо право на гаранция. В случаите на влог с наложени тежести или който служи 
за обезпечение, съответната припадащата се за влога част от гаранцията се изплащаше след 
получаване на коригираща информация от КТБ АД (н) за вдигане на тежестта или обезпечението.

В отговор на постъпили искания ФГВБ предоставяше становища на квесторите и даваше 
указания на синдика на банката. Редица въпроси, поставени по време на квестурата, след обсъж-
дане в УС на Фонда бяха съгласувани и с БНБ.
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Дейност в производството по несъстоятелност на КТБ АД (н)

В производството по несъстоятелност на КТБ АД (н) ФГВБ последователно изпълняваше 
възложените му законови функции да защитава интересите на кредиторите на банката и да осъ-
ществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията 
на синдика й, прилагайки стриктно и пълно дадените му от ЗБН правомощия.

Поради обжалването на акта на БНБ за отнемането на лиценза на КТБ АД производството 
по несъстоятелност на банката беше спряно с определение на съда до приключване на админи-
стративноправния спор. Вземайки предвид обстоятелствата, че продължителният спор заба-
вя откриването на производството по несъстоятелност на КТБ АД, което води до намаляване 
стойността на активите й, съответно до намаляване размера на средствата, които ще се 
възстановят, УС на ФГВБ, непосредствено след влизането в сила на съответните промени в 
ЗБН, предложи на съда назначаването на временен синдик. Още същия ден – 25 март 2015 г., СГС 
назначи временен синдик на КТБ АД.

След откриване на производството по несъстоятелност на КТБ АД и обявяването й в несъс-
тоятелност с решение на СГС от 22 април 2015 г. УС на ФГВБ назначи на 23 април 2015 г. синдик 
на КТБ АД (н). На 13 ноември 2015 г. УС на ФГВБ освободи едно от лицата, осъществяващи пра-
вомощията на синдик на банката, и назначи други две лица, като по този начин правомощията на 
синдик се изпълняваха съвместно от три лица.

В изпълнение на административно-контролните си правомощия по ЗБН Фондът осъществи 
през годината и следните дейности: сключени бяха договори за управление с назначените за син-
дик на банката лица и беше определено възнаграждението им; одобрявани бяха месечните бюдже-
ти на синдика относно разноските в производството по несъстоятелност; при необходимост 
и след мотивирано искане беше давано предварително разрешение за извършване на извънредни 
разходи в производството по несъстоятелност; предварително разрешение беше предоставено 
и за разпореждане с паричните средства на банката; за извършването на всяка сделка или дейст-
вие на синдика с имуществен интерес над 3000 лв. беше давано предварително разрешение, като 
бяха утвърждавани условията, при които да бъдат извършени; давани бяха методически указания 
на синдика във връзка с упражняване на правомощията му, вкл. относно постъпили искания за 
освобождаване на обезпечения по кредити, за които кредитополучатели на КТБ АД (н) са в пре-
говори с друга банка за рефинансиране на кредита. Конкретните действия на ФГВБ включваха 
издаването на заповеди, разрешения, указания, както и извършването на проверки, вкл. на място.

Спазени бяха 3-дневният срок за запечатване на помещенията, оборудването и превозните 
средства на банката, както и 30-дневният срок за вдигане на печатите и описване на имуще-
ството на банката, при които присъстваха и служители на Фонда.

При изпълнението на задълженията на синдика да организира и изготви оценката на вещи-
те и имуществените права на банката ФГВБ даде разрешение да се ползва помощта на външни 
експерти, като контролираше предприетите действия на синдика и спазването на процедурите. 
Въз основа на оценката синдикът ще изготви ликвидационен баланс и програма за осребряване на 
имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

По предложение на ФГВБ през юни 2015 г. синдикът на КТБ АД (н) сключи договор с лице, при-
тежаващо необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, което да извърши 
действия по проследяване и да препоръча на синдика действия за запазване и връщане в имуще-
ството на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на до-
брите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в слу-
чаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, 
когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние.

В началото на декември 2015 г. УС на ФГВБ на основание чл. 87, ал. 7, предл. второ от Закона 
за банковата несъстоятелност даде разрешение на синдика на банката да започне процедура по 



15годишен отчет          година

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД, както и на всички вземания на КТБ АД (н) 
от ТБ „Виктория“ ЕАД.

В хода на производството по несъстоятелност синдикът се отчиташе пред Фонда с ме-
сечни доклади за дейността си и седмични отчети, при спазване на определените от УС на 
ФГВБ форма и съдържание. Седмичните отчети се изпращаха и на министъра на финансите. От 
страна на ФГВБ одобрените от УС на Фонда месечни отчети на председателя на УС на Фонда 
относно изпълнението на функциите му по ЗБН се изпращаха за сведение в Народното събрание.

В изпълнение на законовите изисквания всички актове на Фонда по ЗБН бяха своевременно 
вписвани в отделна книга, която е публична и е на разположение в помещенията на Фонда в опре-
делено време. В електронен вид книгата е достъпна и на уебсайта на Фонда.

Информиране на вложителите и кредиторите на КТБ АД (н)

През 2015 г. ФГВБ продължи да предоставя информация на вложителите на КТБ АД (н) за 
процедурите и сроковете на изплащането на гарантираните влогове, а след откриването на про-
изводството по несъстоятелност – на кредиторите на банката.

На уебсайта на Фонда се публикуваха ежедневно данните със статистика за изплащането – 
брой вложители и изплатени суми.

В създадения микросайт за КТБ АД (н), достъпен от основния уебсайт на ФГВБ, в допълнение 
към „Изплащане“ бяха добавени секциите „Временен синдик“ и „Несъстоятелност“. В тези секции 
ФГВБ незабавно публикува, съгласно вменените му по закон задължения, Седмичния отчет на син-
дика, с изключение на информацията, защитена със закон, и електронния регистър на актовете 
на Фонда. Също така поетапно ФГВБ започна публикуването на представените от синдика на 
банката списъци по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции. Обща информация относ-
но предявяването на вземанията в КТБ АД (н) е налична на уебсайтовете на Фонда и на банката.

В допълнение Фондът уведомяваше чрез прессъобщения медиите и обществеността за 
всички важни събития в хода на производството по несъстоятелност.

Експертите на Фонда продължиха да отговарят на многобройни запитвания на вложители и 
кредитори. За разрешаване на възникнали казуси служителите на Фонда си сътрудничеха с коле-
гите от обслужващите банки и синдика на КТБ АД (н).

Междуинституционално сътрудничество

През 2015 г. ФГВБ съвместно с БНБ и Министерството на финансите работи активно по из-
граждане на новата нормативна рамка – новите ЗГВБ и ЗВПКИИП, съответно с БНБ – по Наредба 
№ 29 на БНБ за определяне на реда на финансиране на административните разходи на ФГВБ, На-
редба № 30 на БНБ за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона 
за гарантиране на влоговете в банките и Указания за предоставяне на информация от банките 
за целите на калкулиране на премийните вноски. Предвид измененията в законодателната рамка 
е взето решение за изготвяне на нов Меморандум за обмен на информацията между БНБ и ФГВБ, 
чието приемане е определено за първата половина на 2016 г.

Новата нормативна рамка също така беше активно съгласувана и с Асоциацията на банките 
в България.

С цел разясняване на новите разпоредби в ЗГВБ Фондът съвместно с Международния банков 
институт организира семинар-дискусия „Новите моменти в ЗГВБ“ за банките – членове на сис-
темата.

Представители на Фонда участваха в дейността на Работна група № 26 „Финансови услуги“ 
към Съвета по европейски въпроси, създадена със заповед на Министъра на финансите. ФГВБ пре-
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доставяше експертно мнение по нови проекти на законодателни инициативи на ЕК, свързани със 
СГД – например предложението за Единна европейска схема за гарантиране на депозити.

Оценка на ФГВБ от Световната банка съгласно Основните принципи за ефек-
тивни системи за гарантиране на депозити

Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити, първоначално изда-
дени от Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити и Базелския 
комитет по банков надзор през 2009 г., представляват базисен набор от принципи и практики, 
които да бъдат следвани от институциите за гарантиране на депозити по света. С оглед поу-
ките от световната финансова криза Международната асоциация публикува през ноември 2014 г.
ревизирани Основни принципи, които Бордът за финансова стабилност включи в Компендиума си 
от ключови стандарти за стабилни финансови системи в началото на 2015 г. Основните прин-
ципи се използват от МВФ и Световната банка при прегледите по Програмата за оценка на 
финансовия сектор, както и от отделните схеми за оценка на ефективността на системите и 
практиките им.

По време на техническо посещение на Световната банка за финансовия сектор през януа-
ри 2015 г. в София беше проведена среща с ФГВБ. На нея бяха обсъдени областите за възможна 
техническа помощ от Световната банка за ФГВБ, включително извършването на оценка на ФГВБ 
съгласно Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити. В края на ап-
рил Световната банка извърши прегледа по оценката на ФГВБ за съответствие с Основните 
принципи от 2009 г. Бяха проведени срещи и с представители на Министерството на финансите, 
Българската народна банка и Асоциацията на банките в България.

През юли Световната банка предостави на българските институции финализирания техни-
чески доклад от извършената оценка на ФГВБ. В доклада се посочва, че България има сравнително 
добре развита рамка за гарантиране на влоговете, че ФГВБ успешно е изпълнил мандата си за из-
плащане на гарантираните влогове в КТБ АД след отнемането на лиценза на банката и се правят 
препоръки, които целят да укрепят ФГВБ. Основната част от тях бяха изпълнени с приемането 
на новия ЗГВБ и ЗВПКИИП.

Извършената оценка е също така и предпоставка за осъществяването на проект от Све-
товната банка за подкрепа на гарантирането на депозитите в България.

Договаряне на заем с държавна гаранция с международни финансови инсти-
туции

През 2015 г. стартира процес на преговори с МБВР (СБ) и ЕБВР за отпускане на заеми на 
ФГВБ, обезпечени с гаранция от българската държава. Очаква се преговорите да бъдат финали-
зирани в началото на 2016 г. Заемите ще попълнят резервите на Фонда и ще подпомогнат опти-
мизирането на структурата му на финансиране. С получения финансов ресурс Фондът се очаква 
да постигне по-голяма финансова независимост и устойчивост в дългосрочен план.

Международно сътрудничество

Чрез членството си в Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити и 
участие в срещите на неговия Европейски комитет ФГВБ се включи в дискусиите по прилагане-
то на новите европейски директиви. Представители на Фонда участваха в работата и в срещи 
на работната група за единната клиентска справка, с презентация на среща на ПР комитета 
и взеха участие в среща на новосъздадената работна група за Банковия съюз. Важен акцент на 
Годишната конференция на Европейския форум „Напред към финансова стабилност“ бяха предиз-
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викателствата пред СГД в условията на новата европейска регулаторна рамка за финансова 
стабилност. В рамките на обмена на информация между членовете ФГВБ отговаряше на запит-
ванията им.

По линия на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити ФГВБ 
участваше в обмена на информация между членовете, както и в дейността на четири от посто-
янните комисии и Регионалната комисия за Европа. На организиран от нея технически семинар 
за комуникацията в условията на криза беше изнесена презентация. Във връзка с оценката на 
ФГВБ от Световната банка представител на Фонда присъства на проведен през май регионален 
семинар за оценка на съответствието с Основните принципи. Основен момент в цялостната 
дейност на Международната асоциация през 2015 г. беше приемането на новите стратегически 
цели, подкрепени от членовете и ФГВБ: насърчаване на съответствието на схемите с Основни-
те принципи, повишаване на изследванията в областта на гарантирането на депозитите, пре-
доставяне на техническа подкрепа на членовете за модернизиране на системите им.

ФГВБ участва като лектор в семинар на високо равнище „Предизвикателства пред СГД от 
Европа: финансиране, инвестиционни практики, изплащане“, организиран от Световната банка и 
Фонда за гарантиране на банките на Полша през февруари.

Във връзка с въвеждането на рисково базирани премийни вноски представители на Фонда 
участваха в организиран от Европейския банков орган семинар за методите за изчисляване на 
вноските в СГД и в обсъждане за стрес тестовете на СГД на заседание на Постоянния комитет 
на ЕБО по регулациите и политиките.

Мисии на МВФ проведоха срещи и консултации с ФГВБ при посещенията си в страната.

Информиране на обществеността

Поддържането на доверието на вложителите чрез своевременното им информиране е осно-
вен приоритет за ФГВБ. За целта Фондът използва основно своя уебсайт, информационни мате-
риали и предоставя отговори на конкретни запитвания на вложителите по телефон и по елек-
тронна поща, както и при посещения на място. Значителна част от запитванията се обслужват 
чрез единния национален телефонен номер на Фонда. ФГВБ си сътрудничи с медиите, следвайки 
принципите на балансираното присъствие.

Във връзка с влизането в сила на новия ЗГВБ и следвайки политиката си за повишаване на ин-
формираността на вложителите, Фондът изготви и отпечата нова брошура „Въпроси и отговори 
за гарантирането на влоговете“. В края на годината тя беше предоставена безплатно на всички 
банки – членове на системата за гарантиране на влоговете, за разпространение чрез клоновата 
им мрежа. Електронните файлове на брошурата на български и английски език бяха предоставени 
на банките за публикуване на техните уебсайтове.

Информационният бюлетин за вложителите с основна информация за защитата на влогове-
те, който банките задължително предоставят на клиентите си след съответните промените в 
ЗКИ от 14 август 2015 г., също допринася за по-добрата им осведоменост относно функционира-
нето на системата за гарантиране на влоговете.
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Управление на човешките ресурси

Изпълнявайки приетата политика за управление на човешките ресурси, ръководството на 
Фонда продължи да развива експертния персонал. Основният акцент е повишаването на профе-
сионалните и личностните компетенции на служителите на ФГВБ. 

Във ФГВБ към 31 декември 2015 г. работят 18 служители в следните отдели:

Организационна структура на ФГВБ към 1 януари 2016 г.

Този доклад е приет от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банки-
те на 17 март 2016 г. и е подписан от негово име от:

Радослав Миленков
Председател на Управителния съвет

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Управителен съвет

Председател на УС Експерти

Отдел 
„Трежъри“

Отдел 
„Гарантиране 

на влоговете и 
банкова несъс-
тоятелност“

Отдел 
„Оценка на риска 

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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Приложение № 1. Основни финансови показатели на ФГВБ

Отчет за финансовото състояние на ФГВБ към 31 декември 2015 г.  

    хил. лв.

   31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

OБЩО АКТИВИ   1 310 779 1 602 744

– Парични средства и парични еквиваленти  9 746 209 577

– Ценни книжа на разположение за продажба  486 232 536 904

– Вземания от банки по суброгация   814 054 855 545

– Имоти и оборудване   671 701

– Нематериални и други активи   76 17

OБЩО ПАСИВИ   1 871 763 2 338 057

– Привлечен ресурс   1 834 683 1 832 252

– Задължения по гарантирани депозити  36 967 505 699 

– Други текущи задължения   113 106

НЕТНИ (ПАСИВИ)/АКТИВИ   (560 984) (735 313)
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Отчет за резултата от дейността на ФГВБ към 31 декември 2015 г.  

    хил. лв.

   31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Резултат за годината   176 599 (2 565 670)

– Премийни вноски   258 145 263 681

– Доходи от инвестиции   10 771 17 427

Приходи от лихви по ДЦК   10 778 16 189

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК   (7) 1 238

– Разход по гарантирани депозити на банка с отнет лиценз (42 680) (2 846 611)

– Други загуби/(доходи), нетно   (47 941) 1 359

Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции в 

чуждестранна валута   1 189 4 656

Лихви по привлечени средства   (49 133) (3 341)

Лихви за забава   3 44

– Общи административни разходи   (1 696) (1 526)

Други компоненти на нетните активи   

Всеобхватен доход, който в бъдеще ще мине 

през Отчета за дохода   (2 270) (6 840)

– Промяна в справедливата стойност на финансови активи 

на разположение за продажба   (2 267) (6 838)

Загуби/(печалби), възникнали от преоценки през годината (2 267) (5 784)

Намалени с: корекция от прекласификация на (печалби)/

загуби, включени в резултата за текущата година  – (1 054)

– Актюерска печалба/( загуба )   (3) (2)

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА  174 329 (2 572 510)

Отчет за паричните потоци на ФГВБ за годината, завършваща на 31 декември 2015 г. 

хил. лв.

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

 2015 г.  2015 г. 2014 г. 2014 г.

Парични средства и 

парични еквиваленти 209 577 9 746 1 049 195 209 577
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Отчет за промените в нетните активи

 хил. лв.

Салдо на 1 януари 2014 г.:     1 837 197

Общо всеобхватен резултат за годината   (2 572 510)

Салдо на 31 декември 2014 г.:    (735 313)

Общо всеобхватен резултат за годината   174 329

Салдо на 31 декември 2015 г.:    (560 984)

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

   31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

   хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Категория „Кредити и вземания”    

Парични средства и парични еквиваленти  9 746 209 577

Категория „Финансови активи на разположение за продажба”  

Държавни ценни книжа на разположение за продажба  486 232 536 904

Вземания от банки по суброгация   814 054 855 545

   1 310 032 1 602 026

Финансови пасиви    

Категория „Други финансови пасиви”    

Привлечен ресурс   1 834 683 1 832 252

Задължения по гарантирани депозити   36 967 505 699

Други задължения   47 55

   1 871 697 2 338 006

Основни финансови съотношения на ФГВБ

   31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Коефициент на възвръщаемост на 

общите активи на ФГВБ   –6.22% –176.53%

Коефициент на ликвидните активи спрямо 

общите активи на ФГВБ   29.03% 22.41%

Коефициент на бързоликвидните активи 

спрямо общите активи на ФГВБ   20.30% 15.19%

Коефициентът на възвръщаемост на общите активи е определен като съотношение между 
резултата за годината (с изключение на премийните вноски) и общите активи на ФГВБ към края 
на отчетния период.
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Коефициентът на ликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ e изчислен като съ-
отношение от сумата на ликвидните активи с падеж до 1 година и на книжата, емитирани на 
външните пазари от Република България, към общите активи на Фонда.

Коефициентът на бързоликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ е съотношени-
ето на сумата от парите по разплащателни сметки, депозити в БНБ и пазарната стойност на 
облигациите в портфейла на ФГВБ с падеж до 1 година към общите активи на Фонда.

Приложение № 2. Кратък преглед на икономическата среда

Световната икономика през 2015 г.

През 2015 г. продължи тенденцията на бавно възстановяване на световната икономика и ес-
калация на геополитическите рискове в редица региони на света. Регистрираният от световна-
та икономика ръст е 3.1%1, отчитайки забавяне от 0.3 процентни пункта. Според предварителни 
оценки2 реалният БВП на развитите държави отбеляза ръст от 1.9%, докато този при развиващи-
те се държави е 4.0%, като и при двете групи се наблюдава слабо забавяне на растежа. Все още 
потиснатият растеж на световната икономика, очертаващите се прогнози за ограничаване на 
експанзивния характер на монетарната политика в САЩ, както и повишеното предлагане, продъл-
жиха да оказват потискащо влияние върху цената на петрола, в резултат на което тя остана на 
рекордно ниски стойности и през 2015 г.

През 2015 г. икономиката на САЩ запази темпa си на растеж, отчетен през предходната 
година, запазвайки сравнително високи нива на възстановяване за следкризисния период. За втора 
поредна година ръстът на реалния БВП се равнява на 2.4%. Това се дължи главно на силния ръст 
в инвестициите и разходите за крайно потребление, които възлизат респективно на 4.9% и 3.1%. 
Дефицитът по търговското салдо на страната се разшири с 18% под влияние на повишението 
на курса на долара и на ръста в потребителското доверие. Пазарът на недвижими имоти отче-
те съществено подобрение, като инвестициите в сектора отчетоха ръст от 8.7% за 2015 г. 
спрямо 1.8% за 2014 г., продажбите на нови домове нараснаха с 14.05%, достигайки рекордната 
стойност за последните седем години от 6022 хил. сделки, а регистрираният ръст в ипотечното 
кредитиране възлиза на 2.49% спрямо 1.33% за 2014 г. Сигналите от трудовия пазар останаха със 
смесен характер. Коефициентът на безработица спадна от 5.6% през 2014 г. до 5% през 2015 г., 
но коефициентът на участие на работната сила в пазара на труда остава твърде нисък. Въпреки 
сравнително високите темпове на растеж, отчетени от американската икономика, инфлацията 
в страната остава на твърде ниското ниво от 0.8%. Комбинацията от недостатъчно бързо въз-
становяване на пазара на труда и ниска инфлация накараха Федералният резерв да остави горна-
та целева граница за краткосрочния основен лихвен процент на рекордно ниските нива от 0.25%.

Икономиката на еврозоната отбелязва ръст от 1.6% през 2015 г. спрямо 0.9% през 2014 г., 
което се дължи основно на засиленото крайно потребление и ръста в износа, който до голяма 
степен може да бъде отдаден на значителния спад в курса на единната валута. Най-силен ръст 
е отчетен в икономиките на Малта (6.3%) и Швеция (4.1%), а най-нисък в Гърция (–0.2%) и във 
Финландия (0.4%)3. Икономиката на Германия отбелязва леко ускоряване от 0.1 процентни пункта 
през 2015 г. и възлиза на 1.7%. Съществено забавяне на растежа се наблюдава в икономиката на 

1  Данните са актуални към март 2016 г. Данните за БВП и пазара на труда са предварителни и подлежат на акту-
 ализация. 
2 По данни на МВФ: World Economic Outlook Update, януари 2016 г.
3 Към март 2016 г. няма налични данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2015 г. за Ирландия и Люксембург.



23годишен отчет          година

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

Естония, като БВП на страната нараства с 1.1% през 2015 г., сравнено с 2.9% през 2014 г. Оста-
налите държави от Прибалтика продължават да растат устойчиво. Франция и Италия отчитат 
съществено по-бързи темпове на икономически растеж, сравнено с миналата година.

Независимо от ускорението в темпа на растеж на икономиката на еврозоната степента на 
възстановяване в региона продължава да бъде изключително разнопосочна по държави. БВП на де-
ветнайсетте държави остава на нива по-ниски от пика, отчетен непосредствено преди кризата 
през първото тримесечие на 2008 г., докато БВП на САЩ към момента надвишава с почти 10% 
рекордните си предкризисни равнища. Въпреки силната подкрепа за икономиката на еврозоната 
от повсеместния спад в цените на суровините и инициираната програма за количествени улес-
нения на ЕЦБ от март 2015 г., в продължение на политиката на отрицателни лихвени проценти 
от юни 2014 г., вътрешното потребление и кредитирането не отчитат достатъчно изразени 
подобрения. ЕЦБ успя да ограничи дефлационния натиск, който се наблюдаваше през 2014 г., но 
инфлацията остава изключително ниска. Като се има предвид и фактът, че коефициентът на 
безработица, отчетен към края на 2015 г., остава изключително висок (10.4%) въпреки отчете-
ното подобрение спрямо края на 2014 г., когато той възлизаше на 11.4%, очакванията са, че ЕЦБ 
ще продължи да води монетарна политика на количествени облекчения. Следва да се отбележи, че 
политиката на ЕЦБ и слабото евро оказаха благоприятстващ ефект върху експортно ориентира-
ните държави от групата, поддържайки излишъка по текущата сметка на сравнително високите 
нива от 3.9% от БВП към четвъртото тримесечие на 2015 г.

Липсата на фискална консолидация, комбинирана със свръхвисоките нива на задлъжнялост, 
акумулирани в годините преди кризата, продължи да възпрепятства реализирането на по-значи-
телен растеж и капиталообразуване в еврозоната. Индустриалното производство, в частност, 
беше силно повлияно в негативен план от забавянето на растежа в Китай и политиката по пре-
ориентиране и реорганизиране на китайската икономика. През годината капиталовите пазари 
в региона регистрираха отчетливи спадове. В началото на годината липсата на обществена 
подкрепа за фискални реформи в Гърция доведе до резки сътресения на пазарите в Европа и породи 
социални и политически напрежения, които до голяма степен бяха разсеяни след одобрението на 
третия спасителен пакет за Гърция на обща стойност 86 млрд. евро, в замяна на което гръцкото 
правителство се съгласи да предприеме редица мерки в публичните си финанси. В геополитически 
план наложените икономически санкции върху Русия също оказаха негативен ефект върху икономи-
ките на някои европейски държави.

Очакването за 2016 г. е да има умерено повишение на икономическата активност. Темпът на 
растеж в повечето икономики се очаква да е близък, но по-висок от този през 2015 г. Цената на 
суровия петрол вероятно ще остане ниска и през следващата година, което ще окаже положител-
но въздействие върху икономическия растеж на повечето страни в Европа. Основните рискове 
пред световната икономика ще бъдат забавянето на растежа в значителна част от големите 
развиващи се икономики, ниската инфлация и високата безработица, както и ескалацията на раз-
виващите се към момента геополитически конфликти и процеси.

Икономиката на България през 2015 г.

Въпреки сравнително слабия растеж в Европа, икономическите проблеми в Гърция и мате-
риализирането на някои геополитически рискове през 2015 г., България отчете значително по-
ускорени темпове на растеж спрямо година по-рано. Икономиката на страната за пета поредна 
година отбеляза растеж на реалния БВП, който възлиза на 3.0%4 на годишна база. По компоненти 

4 Данните са актуални към март 2016 г. 
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най-голям принос за растежа имаше нетният износ (2.1 процентни пункта), следван от крайното 
потребление (0.5 процентни пункта) и брутното капиталообразуване (0.4 процентни пункта). 
Износът на стоки и услуги се увеличава със 7.6%, а вносът на стоки и услуги – с 4.4%, като в ре-
зултат на това дефицитът по търговското салдо се свива до –4.3% от БВП.

Рязкото засилване на икономическа активност в страната оказа силно позитивно влияние 
върху пазара на труда. След като в началото на 2013 г. коефициентът на безработица достигна 
най-високата си стойност от 2003 г. насам, през 2015 г. е отчетено намаление в показателя за 
втора поредна година. През четвъртото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица 
спада до 7.9%, което представлява най-ниската стойност от 2009 г. насам и противостои на за-
дълбочаващите се проблеми на трудовия пазар в редица европейски държави. Отбелязаният спад 
в безработицата спрямо година по-рано, равняващ се на 2.7 процентни пункта, е безпрецедентен 
за последните 12 години. Следва да се отбележи, че спадът в дела на безработните от работна-
та сила се случва на фона на подобряващ се коефициент на икономическа активност и намаление 
в броя на обезкуражените лица.

През 2015 г. индексът на потребителските цени не отчита изменение след регистрираната 
дефлация в размер на 0.88% през 2014 г. Слабият ценови натиск остава в унисон с наблюдаваните 
тенденции в еврозоната и другите големи световни икономики и се случва на фона на задържа-
щите се ниски цени на петрола.

Към края на декември 2015 г. брутният външен дълг на България възлиза на 34.09 млрд. евро, 
като намалява с 5.27 млрд. евро в сравнение с края на 2014 г. (39.36 млрд. евро). Като процент от 
БВП брутният външен дълг е 77.2% и се понижава с 14.9 процентни пункта спрямо края на 2014 г. 
(92.1% от БВП). Към края на 2015 г. вътрешният държавен дълг5 възлиза на 3.72 млрд. евро, регис-
трирайки понижение от 11.74% спрямо края на 2014 г., когато той се равнява на 4.22 млрд. евро 
и представлява 8.43% от БВП на страната. Външният държавен дълг възлиза на 7.89 млрд. евро, 
регистрирайки понижение от 11.41% спрямо края на 2014 г., когато той се равнява на 7.08 млрд. 
евро (16.6% от БВП) и представлява 17.9% от БВП на страната. Съотношението между общия 
държавен дълг и БВП се понижава слабо през изминалата година и възлиза на 26.3%. Към края на 
2015 г. делът на частния брутен външен дълг е 82.6% от общия брутен външен дълг на страната. 
През 2015 г. кредитният рейтинг на България остана непроменен.

Към края на декември отново е отчетен дефицит по консолидираната фискална програма 
в размер на 2.47 млрд. лв., което представлява 2.9% от БВП. Той се формира от дефицит по на-
ционалния бюджет в размер на 2.195 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 
277.8 млн. лв. Фискалният резерв към 31 декември 2015 г. е в размер на 7.87 млрд. лв. Официалните 
валутни резерви нарастват през 2015 г. с 3.75 млрд. евро (22.69%) и достигат 20 285.4 млрд. евро.

Основните предизвикателства пред икономиката за България за 2016 г. са свързани с пред-
приемане на необходимите мерки за реформи в редица ключови за страната сфери, както и с 
необходимостта от поддържане на благоприятните темпове на икономически растеж, с възобно-
вяване на притока от преки чуждестранни инвестиции на предкризисните нива и с продължаване 
на положителните тенденции в трудовия пазар, отчетени през 2015 г. В средносрочен план бъл-
гарската икономика трябва да бъде подготвена да ограничи зависимостта си от еврофондовете 
с оглед на приключването на програмния период 2014-2020 г. В геополитически аспект остават 
рисковете от последваща ескалация във взаимоотношенията с Русия и налагането на нови иконо-
мически санкции, както и овладяването на засилващия се миграционен натиск в страната с оглед 
на събитията в Африка и Близкия Изток.

5 Разделението на вътрешен и външен държавен дълг е съгласно отчетните данни на Министерството на финансите. 
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Приложение № 3. Гарантиране на влоговете

3.1. Банковата система на България

През 2015 г. банковата система в България остана стабилна, характеризираща се с висока 
ликвидност и добри финансови показатели. Коефициентът на обща капиталова адекватност на 
ниво банкова система в края на декември 2015 г. е 22.18%, съотношението на базовия собствен 
капитал от първи ред е 19.98%, а на съотношението на капитала от първи ред е 20.46%. През 
изминалата година е отчетен ръст в трите съотношения, като българската банкова система 
като цяло продължава да покрива капиталовите изисквания на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. и Наредба № 8 на БНБ от 24 април 2014 г. за 
капиталовите буфери на банките. Нормата на нарастване на собствения капитал за системата, 
възлизащa на 1.29% надвишава темпа на нарастване на общия размер на рисково претеглените 
експозиции в банковата система на годишна база от 0.24%.

Активите на банките в страната към края на 2015 г. са 87.52 млрд. лв., отчитайки увеличе-
ние с 2.81% или 2.39 млрд. лв. в номинално изражение спрямо година по-рано. През 2015 г. активи-
те на петте най-големи банки в България нарастват с 8.61% до 50.16 млрд. лв., представляващи 
57.31% от общия размер на активите в банковата система, а на банките от втора група, съглас-
но класификацията на БНБ, с 3.19% до 33.99 млрд. лв., представляващи 38.84% от общия размер 
на активите в банковата система. Активите на клоновете на чуждестранни банки в България 
намаляват значително с 2.64 млрд. лв. или 43.88%, като с това делът на активите на клоновете 
на чуждестранни банки в България спада до 3.85% от общите активи на системата.

Ликвидната позиция на банковата система се увеличава значително през 2015 г., като кое-
фициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора 
върху ликвидността на банките, се повишава до 36.71%, спрямо 30.12% в края на 2014 г. Поддържа-
нето на висок коефициент на ликвидни активи е в резултат от нарастването на депозитите в 
системата, слабото кредитиране, макропруденциалните мерки, наложени от БНБ, политиката на 
отрицателни лихвени проценти в еврозоната, както и отчасти като последващ ефект от изпла-
щането на гарантираните влогове в КТБ АД. Най-съществен е ръстът в ликвидната позиция на 
банките при петте най-големи банки в страната. Делът на позицията пари и парични салда при 
централни банки и други депозити на виждане възлиза на 20.86% от общата сума на активите 
на банковата система към края на 2015 г. Инвестициите в дългови ценни книжа се увеличават с 
1.44% през 2015 г., като делът им в активите възлиза на 12.72%.

Към края на 2015 г. размерът на депозитите в банковата система възлиза на 74.35 млрд. лв. 
Отчетената тенденция към слаб растеж на депозитите1 в банковата система е в резултат на 
комбинираното влияние на умереното нарастване на депозитите на нефинансови предприятия и 
тези на граждани и домакинства и отчетения силен спад при депозитите на кредитни институ-
ции и сектор „Държавно управление“. Депозитите на граждани и домакинства нарастват с 2.19 
млрд. лв. (5.20%) между края на първото и края на четвъртото тримесечие на 2015 г. Депозитите 
на нефинансови предприятия и други финансови предприятия се увеличават респективно с 2.44 
млрд. лв. (14.15%) и 0.43 млрд. лв. (14.77%) между края на първото и края на четвъртото тримесе-
чие на 2015 г. Депозитите на кредитни институции отбелязват устойчив спад за разглеждания 
период, възлизащ на 3.00 млрд. лв. (–37.23%), а тези на сектор „Държавно управление“ спадат с 

1 Поради липсата на директна съпоставимост между всички елементи на Макропруденциална форма 1 и Форма 40, 
разгледаните тенденции в динамиката на депозитите в банковата система са базирани на периода, конституиран от 
последните три тримесечия на 2015 г. 
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1.11 млрд. лв. (–37.53%) до 1.84 млрд. лв. Същевременно запазването на високото доверие на вложи-
телите в банковата система в страната се отразява в по-високия от средното растеж на сума-
та на гаранцията по влогове за годината (9.09%). Към края на годината процентът на покритие 
на гаранцията възлиза на 73.90%.

Кредитната активност на банковата система остана слаба. Акумулирането на ликвидни ак-
тиви, случващо се успоредно на тенденцията към спад на лихвените равнища и въпреки отчете-
ния икономически растеж в страната, е индикативно за слабото търсене на кредити от страна 
на икономическите субекти. Към края на 2015 г. позицията кредити и аванси нараства с 11.85% 
спрямо края на 2014 г. от 66 567 167 хил. лв. до 74 457 070 хил. лв. Важно е да се отбележи, че вслед-
ствие на настъпилите промени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 
април 2014 година, в частност неговото изменение по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 
2015/1278 на Комисията от 9 юли 2015 година, който регламентира включването на позицията 
„Пари, парични салда при централни банки“ и други депозити на виждане в обхвата на „Кредити и 
аванси“ след 1 юни 2015 г., посочените две стойности, респективно тяхното изменение, не могат 
да бъдат съпоставени директно. Анализът на разбивката на останалите компоненти на „Кре-
дити и аванси“ разкрива, че основните съвкупности от кредитни продукти, а именно кредитите 
към нефинансови предприятия, жилищните ипотечни кредити и потребителските кредити се 
изменят на годишна база, респективно с –3.01%, –5.81% и –2.99%. Съществен спад се наблюдава в 
динамиката на кредитите към кредитни институции, които спадат с –35.75%. Към края на 2015 г.
делът на обслужваните кредити представлява 85.49% от брутната балансова стойност на об-
щите кредити и аванси. Делът на брутните кредити и аванси с просрочие над 90 дни в общата 
сума на брутните кредити и аванси остава сравнително висок (10.94%). Съотношението между 
натрупаната обезценка, натрупаните промени в справедливата стойност поради кредитен риск 
и провизиите, и брутната балансова стойност на кредити и аванси възлиза на 7.48%.

Печалбата на банковия сектор към края на 2015 г. е 898 млн. лв., или със 152 млн. лв. повече 
спрямо година по-рано. В края на декември банковата система реализира нетен лихвен доход от 
2.77 млрд. лв., спрямо 2.63 млрд. лв. година по-рано. Натрупаната обезценка по кредити и вземания 
е 1.090 млрд. лв. спрямо 1.128 млрд. лв. към края на 2014 г.

Основните предизвикателства за банковата система през следващата година са свързани 
със запазването на доверието в банковата система и с поддържането на рентабилността на 
банките с оглед на предстоящата оценка на качеството на активите на банковата система и в 
условията на анемично търсене на кредити в икономиката и нарастване на депозитите. Въпреки 
това, високата ликвидност на банковия сектор в България и високата капиталова адекватност 
допринасят за 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
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• Обединена българска банка АД

• Общинска банка АД

• ПроКредит Банк (България) ЕАД

• Първа инвестиционна банка АД

• Райфайзенбанк (България) ЕАД

• СИБАНК ЕАД

• Сосиете Женерал Експресбанк АД

• ТБ „Виктория“ ЕАД

• Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София

• Тексимбанк АД

• Ти Би Ай Банк ЕАД

• Токуда Банк АД 

• „Търговска банка Д” АД

• УниКредит Булбанк АД

• Централна кооперативна банка АД

• Юробанк България АД (Пощенска банка)

Забележка: Посочените по-долу кредитни институции са клонове на банки от държави – член-
ки на Европейския 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 София

• БНП Париба С.А. – клон София

• ИНГ Банк Н.В. – клон София

• Иш Банк АГ – клон София

• Ситибанк Европа АД – клон България

 *към 1 януари 2016 г.
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3.3. Информация за влоговете, обхванати от системата за гарантиране на влоговете

Общият размер на влоговете, подлежащи на гаранция към 31 декември 2015 г., е 62 226 329 
хил. лв. (31 декември 2014 г.: 56 131 530 хил. лв.). Общият брой на влоговете е 8 635 954 (31 декем-
ври 2014 г.: 9 092 613). Средният размер на един влог е 7205 лв., а за 2014 г. – 6173 лв.

През 2015 г. общият размер на влоговете, подлежащи на гаранция, нараства с 10.86%, докато 
броят им намалява с 5.02% в сравнение с предходната година. Наблюдава се увеличение на средния 
размер на един влог, който през 2015 г. нараства с 16.72% спрямо 2014 г. или с 1032 лв.

Структура на влоговете по валути

Влоговете в левове възлизат на сумата от 35 453 769 хил. лв. (56.97%) и са 6 971 352 на брой 
(80.72%).

Влоговете в евро възлизат на 21 162 717 хил. лв. (34.01%) и са 1 247 031 на брой (14.44%).

Влоговете в други чужди валути възлизат на 5 609 843 хил. лв. (9.02%) и са 417 627 на брой 
(4.84%).

В сравнение с предходната година не се наблюдава съществена промяна в предпочитанията 
на вложителите по отношение на това в каква валута да държат своите средства.

Източник: ФГВБ

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
Сума на влоговете

(млн. лв.)
Брой влогове

(хил. бр.)
Среден размер на влог

(лв.)

56 132

62 226

9 093 8 636
6 173 7 205

2014 г.             2015 г.



29годишен отчет          година

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

Структура на влоговете по валута (хил. лв.)

Структура на влоговете по източници

Влоговете на нефинансови предприятия възлизат на 17 926 564 хил. лв. (28.81%) и са 457 828 
на брой (5.30%). През 2015 г. сумата на тези влогове се увеличава с 3 163 123 хил. лв. (21.43%), а 
броят им – с 3659 (0.80%) спрямо 2014 г.

Влоговете на домакинствата възлизат на 44 299 765 хил. лв. (71.19%) и са 8 178 126 на брой 
(94.70%). През 2015 г. влоговете на домакинствата отбелязват ръст в сумата от 3 705 614 хил. 
лв. (9.13%), а в броя отбелязват спад от 460 232 (–5.33%).

Структура на влоговете по източници (брой в хил., сума в млн. лв.)

Източник: ФГВБ
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Гарантиран размер на влоговете до нивото на покритие

Към 31 декември 2015 г. гарантираният размер на влоговете до нивото на покритие е 45 985 
405 хил. лв. при 42 153 555 хил. лв. към 31 декември 2014 г. (9.09% ръст).

Към 31 декември 2015 г. процентът на покритие на гаранцията, т.е. съотношението между 
гарантирания размер на влоговете до нивото на покритие към общия размер на влоговете, подле-
жащи на гаранция, е 73.90% при 75.10% за 2014 г.

Покритие на влоговете (хил. лв.)

Информация за годишните премийни вноски на банките за 2015 г. 

Годишните премийни вноски на банките за 2015 г. са в размер на 258 154 хил. лв. при 264 089 
хил. лв. за 2014 г. Общият размер на годишните премийни вноски във Фонда за 2015 г. е намалял с 
5935 хил. лв. спрямо годишните премийни вноски за 2014 г. (–2.2%).

Влоговата база в банките от системата на ФГВБ на среднодневна основа за 2014 г., въз 
основа на която е изчислена дължимата годишна премийна вноска на банките за 2015 г., е 51 630 
790 хил. лв. и е с 1 178 383 хил. лв. по-малко от среднодневната влогова база за предходната година 
(52 809 173 хил. лв. за 2013 г.)2. 

Всички 23 банки преведоха дължимите премийни вноски за 2015 г. в срок – 31 март 2015 г.

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000
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Източник: ФГВБВсичко гарантирани влогове        Сума на гаранцията

2 Намалението се дължи на факта, че КТБ АД е обявена в несъстоятелност.
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Приложение № 4. Инвестиционна политика и управление на активите

Водещ принцип, заложен в ЗГВБ и вътрешните нормативни актове, регламентиращи инвес-
тиционната дейност, е управлението на активите на ФГВБ в съответствие с обществения 
интерес. Основна отговорност на Фонда е съхраняването и гарантирането на публичните сред-
ства, които се управляват съобразно принципите на:

• сигурност и защита на основния капитал;

• ликвидност за покритие на задълженията; и

• минимизиране на рисковете и оптимизиране на приходите.

Съгласно ЗГВБ в сила до август 2015 г. средствата на ФГВБ се инвестират в ценни книжа, 
издадени или гарантирани от държавата (емитирани на вътрешния пазар или на външните пазари 
глобални и еврооблигации), краткосрочни депозити в банки по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните 
институции или депозити в БНБ.

През втората половина на август влезе в сила нов ЗГВБ, с който се транспонира Директива 
2014/49/ЕС. Съгласно новия закон средствата на ФГВБ могат да се инвестират в депозити в БНБ 
и високоликвидни дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или 
издадени от други държави членки, трети държави, Европейската централна банка, Европейската 
инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие или други чуждестранни 
финансови институции или международни финансови организации, включително наднационални ор-
ганизации на държавите членки, които имат кредитен рейтинг една от двете най-високи оценки, 
присъден от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно Регла-
мент (ЕО) № 1060/2009.

Инвестиционен портфейл

Инвестиционният портфейл на ФГВБ към 31 декември 2015 г. е 362 176 хил. лв. (при 486 853 
хил. лв. активи и 124 677 хил. лв. задължения по репо сделки) спрямо 213 658 хил. лв. към края на 
2014 г. Увеличението на портфейла на Фонда за 2015 г. е 148 518 хил. лв. и е предимно в резултат 
от събраните в края на март премийни вноски на банките за годината. През 2015 г. средствата 
на Фонда са инвестирани в облигации, емитирани от българското правителство, и депозити в 
БНБ. Делът на облигациите в портфейла нараства от 46.29% в края на 2014 г. до 99.87% в края 
на 2015 г.

През годината Фондът не участва на аукциони за първично предлагане на български ДЦК, 
както и не извършва покупки на дългови инструменти, а получените през периода приходи от 
падежи и купони по ДЦК не са реинвестирани, с оглед на продължаващото изплащане на гаранти-
раните депозити на вложителите в КТБ АД (н). Фондът продължи да се въздържа от продажби 
на книжа от портфейла, с цел да не се оказва негативен натиск върху цените на българския пра-
вителствен дълг, както и върху балансите на Фонда и другите институционални инвеститори, 
предвид значителния обем на портфейла на ФГВБ спрямо размера на пазара. За осигуряването на 
необходимите ликвидни средства за изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД (н) през годи-
ната Фондът продължи да използва репо сделки с български банки, обезпечени с ДЦК.

Към края на 2015 г. задълженията на ФГВБ по заема от Министерството на финансите за 
изплащане на гарантираните депозити в КТБ АД (н) са в размер на 1710.01 млн. лв. (1675 млн. лв. 
главница и 35.01 млн. лв. начислени лихви), като през годината Фондът е усвоил общо 225 млн. лв. 
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Тъй като средствата по заема от МФ са целеви, във връзка с изплащането на гарантираните 
влогове в КТБ АД (н), те не се разглеждат като част от инвестиционния портфейл. На 15 април 
2015 г. ФГВБ извърши първото лихвено плащане по заема в размер 16.575 млн. лв.

Портфейл на ФГВБ

Структура на портфейла по инструменти (активи)

Източник: ФГВБ
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Доходност на инвестиционния портфейл

През първото тримесечие на 2015 г. среднопретеглената доходност до падежа по облига-
циите в портфейла отбелязва спад спрямо края на 2014 г. Понижението е в резултат от паде-
жирането на ДЦК в портфейла. Показателят остава без промяна до края на годината, тъй като 
постъпленията от купони на ценни книжа не се реинвестират, на ниво от 2.61%. Доходността по 
депозитите в БНБ следваше референтните котировки на Банката за международни разплащания – 
Базел, и в резултат през цялата 2015 г. лихвеният процент по депозити беше 0%.

Валутна структура на инвестиционния портфейл

През 2015 г. относителният дял на левовите инструменти в актива на портфейла е най-ви-
сок в края на първото тримесечие, след получаването на годишните премийни вноски от банките, 
когато достига 61.98% при 50.18% в края на 2014 г. В следващите тримесечия делът на левовата 
експозиция намалява, като в края на годината представлява 42.44% от целия портфейл, а експо-
зицията в евро нараства до 55.15%. Делът на активите, деноминирани в щатски долари, които в 
края на 2014 г. са малко над 2.29% от портфейла, през 2015 г. се повишава до 2.42% в края на го-
дината, като това е свързано с повишаването на курса на щатския долар спрямо българския лев.

Валутна структура на портфейла (активи)
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Матуритетна структура и дюрация на инвестиционния портфейл

През 2015 г. ФГВБ поддържа ниска модифицирана дюрация на портфейла под 1.5, като показате-
лят намалява през периода до 0.73 към края на годината спрямо 1.30 към края на 2014 г. Основната 
част от активите в портфейла на Фонда е съсредоточена в ценни книжа с матуритет до 3 години, 
които в края на годината представляват 89.32%. Делът на книжата в матуритетния сегмент над 
3 до 5 години спада през 2015 г. от 15.76% до 9.61% от портфейла, а тези с матуритет над 5 години 
имат пренебрежимо малък дял в портфейла на Фонда – около 1%.

Матуритетна структура на портфейла (активи)

Източник: ФГВБ
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Модифицирана дюрация на портфейла (активи)

Финансови резултати 

Доходите от инвестиции на ФГВБ през 2015 г. са 10 771 хил. лв. спрямо 17 427 хил. лв. за 2014 г. 
Нетната промяна в справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба 
за 2015 г. е (2267) хил. лв. при (6838) хил. лв. за 2014 г.

Източник: ФГВБ

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие

1.38

1.14

0.96

0.730.90

1.14

0.95

0.73

Портфейл облигации Портфейл (активи)







38годишен отчет          година

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

Годишен финансов отчет на ФГВБ за 2015 г.

Съдържание

Отчет за резултата от дейността 39 

Отчет за финансовото състояние 40 

Отчет за паричните потоци 41 

Отчет за промените в нетните активи 42 

Приложения към годишния финансов отчет 43

 1.  Обща информация 43 

 2.  Основни положения от счетоводната 
  политика на Фонда 44 

 3.  Премийни вноски 57 

 4.  Доходи от инвестиции 57 

 5.  Разход по гарантирани депозити на 
  банка с отнет лиценз 57 

 6.  Други доходи и загуби, нетно 58 

 7.  Общи административни разходи 58 

 8.  Парични средства и парични еквиваленти  59

 9.  Ценни книжа на разположение за продажба 60 

 10.  Вземания от банки по суброгация 62 

 11.  Имоти и оборудване 62 

 12.  Нематериални и други активи 63 

 13.  Привлечен ресурс 64 

 14.  Задължения по гарантирани депозити 64 

 15.  Други задължения 64 

 16.  Управление на финансовите рискове 64 

 17.  Взаимоотношения и операции с държавни 
  институции, органи и предприятия 76 

 18.  Събития след датата на баланса 76



39годишен отчет          година

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

ОТЧЕТ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА

към 31 декември 2015 г.

 Приложения 2015 г. 2014 г.

  хил. лв.  хил. лв.

Премийни вноски 3 258 145 263 681

Доходи от инвестиции 4 10 771 17 427

Разход по гарантирани депозити на банки 

с отнет лиценз 5 (42 680)      (2 846 611)

Други доходи/(загуби), нетно 6 (47 941)             1 359

Общи административни разходи 7 (1 696) (1 526)

Резултат за годината  176 599 (2 565 670)

Други компоненти на нетните активи

Всеобхватен доход, който в бъдеще 

ще мине през Отчета за дохода  (2 270) (6 840)

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи на 

разположение за продажба 4 (2 267) (6 838)

Актюерска печалба/(загуба)  (3) (2)

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА 

ГОДИНАТА  174 329 (2 572 510)

Приложенията от страници 43 до 76 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2015 г.

 Приложения 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

  хил. лв. хил. лв.

АКТИВИ   

Парични средства и парични еквиваленти 8 9 746 209 577

Ценни книжа на разположение за продажба 9 486 232 536 904

Вземания от банки по суброгация 10 814 054 855 545

Имоти и оборудване 11 671 701

Нематериални и други активи 12 76 17

ОБЩО АКТИВИ  1 310 779 1 602 744

ПАСИВИ   

Привлечен ресурс 13 1 834 683 1 832 252

Задължения по гарантирани депозити 14 36 967 505 699

Други задължения 15 113 106

ОБЩО ПАСИВИ  1 871 763 2 338 057

НЕТНИ (ПАСИВИ)/АКТИВИ  (560 984) (735 313)

Приложенията от страници 43 до 76 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2015 г.

 Приложения 2015 г. 2014 г. 

  хил. лв хил. лв

Парични потоци от основната дейност   

Получени премийни вноски от банки  258 148 263 721

Плащания по гарантирани депозити  (469 920) (3 196 457)

Плащания на персонала и за социално 

осигуряване  (1 042) (895)

Платени данъци  (108) (94)

Други постъпления/(плащания) за основната 

дейност, нетно  (518) (384)

Нетни парични потоци от основната дейност  (213 440) (2 934 109)
   

Парични потоци от инвестиционната 

дейност    

Постъпления, свързани с ценни книжа на 

разположение за продажба  60 363 704 121

Плащания, свързани с ценни книжа на 

разположение за продажба  – (438 891)

Покупки на оборудване и други активи  (54) (27)

Нетни парични потоци, използвани в 

инвестиционната дейност  60 309 265 203

Парични потоци от финансова дейност   

Получен заем от МФ  208 427  1 450 000

Постъпления по репо сделки  299 593 449 728

Плащания по репо сделки  (554 721) (70 817)

Нетни парични потоци, използвани във 

финансовата дейност  (46 701) 1 828 911

(Намаление)/увеличение на паричните средства 

през годината    (199 832) (839 995)

Парични средства и парични еквиваленти 

на 1 януари   209 577 1 049 195

Курсови разлики  1 377

Парични средства и парични еквиваленти 

на 31 декември 8 9 746 209 577

Приложенията от страници 43 до 76 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕТНИТЕ АКТИВИ

за годината, завършваща на 31 декември 2015 г.

 

 Акумулиран  Преоценен Нетни

 резултат резерв от активи/

  ДЦК на (пасиви)

  разположение

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

Салдо на 1 януари 2014 г. 948 262 888 935 1 837 197

   

Резултат за годината (2 565 670) – (2 565 670)

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансовите активи 

на разположение за продажба – (6 838) (6 838)

Актюерска печалба/(загуба)  (2) (2)

Общо всеобхватен резултат (2 565 670) (6 840) (2 572 510)

Салдо на 31 декември 2014 г. (1 617 408) 882 095 (735 313)

   

Резултат за годината 176 599 – 176 599

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансовите активи 

на разположение за продажба – (2 267) (2 267)

Актюерска печалба/(загуба)  (3) (3)

Общо всеобхватен резултат 176 599 (2 270) 174 329

   

Салдо на 31 декември 2015 г. (1 440 809) 879 825 (560 984)

 

Приложенията от страници 43 до 76 са неразделна част от финансовия отчет
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2015 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. През 2015 г. влезе в сила нов ЗГВБ, транспониращ Директива 
2014/49/ЕС и Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвес-
тиционни посредници, транспониращ Директива 2014/59/ЕС. Целта на Фонда е да допринася за 
стабилността и доверието във финансовата система на Република България, като осигурява 
защита на влоговете и изплащане на гарантираните влогове, съдейства за ефективното про-
тичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции при условията и по реда на 
ЗПВКИИП и осигурява оптимална защита на интересите на кредиторите в процеса на банкова 
несъстоятелност. Дейността му съгласно ЗГВБ е свързана с определяне и събиране на годишни 
и извънредни премийни вноски от всички банки, които са получили лиценз по реда на Закона за 
кредитните институции и техните клонове в други държави членки, както и от клоновете на 
банки със седалища в трета държава, които са получили лиценз от БНБ да осъществяват дей-
ност в Република България, когато в тази държава няма действаща система за гарантиране на 
влоговете или такава система съществува, но тя не обхваща клоновете на банката в чужбина, 
или размерът или обхватът на гаранцията е по-малък от размера или обхвата на защитата на 
влоговете, предвидена в ЗГВБ. Фондът инвестира събраните средства и при отнемане на лиценз 
на банка изплаща до 196 хил. лв. депозити на физически и юридически лица и в размер до 250 хил. 
лв. за определените по реда на чл. 10 от ЗГВБ влогове. Наред с тези функции Фондът осъществя-
ва и функциите, предвидени в Закона за банковата несъстоятелност и участва във финансиране 
на преструктурирането на кредитни институции, като поема загубите вместо гарантираните 
вложители в процеса на преструктуриране, при условията и по реда на ЗВПКИИП. 

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

Броят на персонала към 31 декември 2015 г. е 18 служители (31 декември 2014 г.: 19).

Регулаторна рамка на дейността на Фонда

Дейността на Фонда е регламентирана със Закона за гарантиране на влоговете в банки-
те, влязъл в сила на 14 август 2015 г. Законът изисква средствата на Фонда да се инвестират 
в депозити в Българската народна банка или във високоликвидни дългови ценни книжа, които са 
издадени или гарантирани от българската държава или са издадени от други държави членки или 
трети държави, или от Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Ев-
ропейската банка за възстановяване и развитие или други чуждестранни финансови институции 
или международни финансови организации, които имат кредитен рейтинг една от двете най-
високи оценки, присъден от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009. 

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

- председател на Управителния съвет – от Министерския съвет;

- заместник-председател на Управителния съвет – от Управителния съвет на БНБ;
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- 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 Фонда 
и на административния персонал и представлява Фонда в страната и в чужбина.

Мандатът на Управителния съвет на Фонда е четири години. Към 31 декември 2015 г. съста-
вът на Управителния съвет на Фонда е следният:

-  Радослав Миленков – председател на УС на ФГВБ, определен с Решение № 355 на Министер-
ския съвет от 21.05.2015 г. и Решение № 772 на Министерския съвет от 19.11.2014 г.;

- Нели Кордовска – заместник-председател на УС на ФГВБ, определена с Решение № 7 на УС на 
БНБ от 15.01.2015 г. и Решение № 1 на УС на БНБ от 13.01.2011 г.;

- Бисер Манолов – член, определен с Решение от 14.04.2015 г. на УС на Асоциацията на банките 
в България и Решение от 23.03.2011 г. на УС на Асоциацията на банките в България;

- Борислав Стратев – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и замест-
ник-председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г. и Заповед № 92-0005 на председателя на УС 
и заместник-председателя на УС на ФГВБ от 24.03.2011 г.;

- Валери Димитров – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и замест-
ник-председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г. (до 22.07.2015 г. – Светла Костова, опреде-
лена със със Заповед № 92-0005 на председателя и заместник-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 не 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, приети от Европейския съюз. 
Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена, модифицирана за производни финансо-
ви инструменти и финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност чрез печалба-
та или загубата.

Финансовият отчет е представен в български левове (лв.) и всички показатели са закръглени 
до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако не 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, чието 
представяне съдържа висока степен на субективна оценка и сложност, а така също и елементи-
те, за които предположенията и оценките имат съществен ефект върху финансовите отчети 
като цяло, са отделно оповестени.
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2.1. Нови и изменени стандарти и разяснения, приложими за отчетни периоди, приключ-

ващи на 31 декември 2015 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 2015 г. със значителен ефект.

Следните стандарти са приети от Фонда за първи път за финансовата година, започваща 
на или след 1 януари 2015 г. и нямат съществено въздействие върху Фонда:

• Годишни подобрения МСФО, цикъл 2011-2013 г. (одобрена дата за прилагане в ЕС – 1 януари 
2015 г.)

• КРМСФО 21 Налози (одобрена дата за прилагане в ЕС – 17 юни  2014 г.)

б) Нови стандарти и тълкувания, които все още не са приети от Фонда

Следните стандарти и изменения ще бъдат приети от Фонда за първи път за финансова-
та година, започваща на или след 1 януари 2016 г. (одобрена дата за прилагане в ЕС – 1 февруари 
2015 г.):

• Годишни подобрения МСФО, цикъл 2010-2012 г.

• Планове с дефинирани вноски: Вноски от наети лица – Изменение на МСС 19.

Приемането на подобренията от цикъл 2010-2012 г. изисква допълнителни оповестявания в 
приложенията и няма ефект върху текущия или предходни периоди и не се очаква да повлияе на 
бъдещи периоди.

Фондът направи оценка на приемането на следните две изменения с одобрена дата за прила-
гане в ЕС – 1 февруари 2016 г.:

• Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2012-2014 г.

• Оповестяване: изменение на МСС 1.

Тези изменения единствено разясняват съществуващите изисквания без да влияят върху 
счетоводната политика и оповестяванията на Фонда.

Редица нови счетоводни стандарти и тълкувания са публикувани, но не са задължителни за 
отчетния период към 31 декември 2015 г. и не са приложени при изготвянето на този финансов 
отчет. Оценката на Фонда за ефекта на тези нови стандарти и тълкувания е посочена по-долу.

МСФО 9 „Финансови инструменти“ разглежда класифицирането, оценката и отписването 
на финансови активи и финансови пасиви и въвежда нови правила за счетоводно отчитане на 
хеджирането. През юли 2014 г. Съвета по международни счетоводни стандарти прави допълни-
телни промени в правилата за класифициране и оценяване и въвежда нов модел на обезценка. Тези 
последни изменения допълват новия стандарт за финансови инструменти. 

В резултат от промените, Фондът не очаква новите класификация, оценка и правила за 
отписване да повлияят върху финансовите активи и пасиви. Въпреки че Фондът трябва да оцени 
дълговите инструменти, класифицирани понастоящем като финансови активи на разположение 
за продажба, изглежда, че те биха отговорили на условията за класифициране по справедлива 
стойност в друг всеобхватен доход, основавайки се на настоящия бизнес модел за тези активи. 
Следователно, няма да има промяна в счетоводното отчитане на тези активи. 

Също така, няма да има влияние върху счетоводното отчитане на финансовите пасиви на 
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Фонда, тъй като новите изисквания се отнасят само за счетоводното третиране на финансови 
пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, а Фондът няма такива 
пасиви. 

С новия стандарт отчитането на хеджирането се доближава повече до дейностите по уп-
равление на риска на Фонда, което позволява тези дейности да се отразяват по-добре във фи-
нансовите отчети. Новият стандарт въвежда разширени изисквания за оповестяване и промени 
в представянето.

Новият метод на обезценка – методът на очаквана кредитна загуба, може да доведе до по-
ранното признаване на кредитните загуби. Фондът все още не е оценил как договорите му за 
хеджиране и провизии за обезценка ще бъдат засегнати от новите правила.

МСФО 9 е в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г. Въз основа на 
преходните разпоредби на завършения МСФО 9, ранното приемане на етапи се разрешава само за 
годишните отчетни периоди, започващи преди 1 февруари 2015 г. След тази дата новите правила 
трябва да бъдат изцяло приети.

Очакваната дата на приемане от ЕС на МСФО 9 е преди ефективната дата, приета от 
СМСС – 1 януари 2018 г.

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“. СМСС публикува нов стандарт за признаване на 
приходи. Той ще замени МСС 18 „Приходи“ и МСС 11 „Договори за строителство“.  Според новия 
стандарт приходът се признава, когато контролът върху стоките и услугите се прехвърли върху 
клиента. Следователно, понятието за контрол замества съществуващото понятие за рискове и 
ползи. 

Стандартът позволява модифициран ретроспективен подход при прилагането му. Съгласно 
този подход дружествата ще признават преходни корекции в неразпределената печалба от дата-
та на първоначално прилагане (1 януари 2018 г.), т.е. без преизчисляване на сравнителния период. 
Те ще следва да прилагат новите правила единствено за договори, които не са приключени към 
датата на първоначалното прилагане.

Ръководството оценява влиянието на новите правила и идентифицира следните области, 
които биха могли да бъдат засегнати: 

• удължени гаранции, които ще следва да бъдат отчитани като отделни задължения за из-
пълнение, които ще отложат признаването на част от приходите;

• продажби на консигнация, където признаването на приходите ще зависи от смяната на 
контрол, а не от прехвърлянето на рисковете и ползите;

• ИТ консултантски услуги, където новите насоки биха могли да доведат до установяване-
то на отделни задължения за изпълнение, които да повлияят върху момента за признаване 
на приходите; и

• Балансовото представяне на правото на връщане на стока, като сумите ще трябва да 
бъдат разнетирани в бъдеще (отделно признаване на правото на връщане на стоката от 
клиента и задължението за възстановяване на цената).

На този етап Фондът не е в състояние да оцени въздействието на новите правила. Фондът 
ще направи по-подробна оценка на въздействието през следващите дванадесет месеца.

МСФО 15 е задължителен за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2018 г. 
Очаквана дата на приемане от Фонда: 1 януари 2018 г.
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Няма други стандарти, които все още не са влезнали в сила, за които би се очаквало да имат 
съществено влияние върху Фонда.

Очакваната дата на приемане от ЕС на МСФО 15 е преди ефективната дата, приета от 
СМСС – 1 януари 2018 г.

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, който приема като своя отчет-
на валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди 
левове, освен ако нещо друго изрично не е указано.

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови от-
чети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно 
обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите 
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 което бъдещите фак-
тически резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условия на финансова криза не-
сигурностите 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 го-
дина.

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 съотноше-
ние 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 съответния 
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 дено-
минирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага ис-
торическият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заклю-
чителен курс.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валу-
та, 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 
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(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 годишни вноски, които банките с издаден ли-
ценз от БНБ и клоновете на чуждeстранните банки внасят във Фонда. Срокът за плащането е до 
31 май на текущата година. Приходите от премийни вноски се признават в отчета за резултата 
от дейността (в резултата за годината) на датата, когато станат дължими по 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 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 разположение 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 из-
менение на друг компонент на нетните активи 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/дис-
конта 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: „кредити 
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 ангажиментите 
на Фонда към вложители по гарантирани суми на депозитите им в банки с отнет лиценз. Обичай-
ните 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 възниква-
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не по тяхната справедлива стойност, която е равна на цената на придобиване. За финансовите 
активи на разположение за продажба тя e справедливата стойност и всички преки разходи по 
сделката.

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 ефективната 
лихва.

Ефектите от преоценка на финансови активи, класифицирани на разположение за продажба, 
се признават като друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета за резултата от дей-
ността и участват в показателя „всеобхватен резултат от дейността” на Фонда за съответ-
ния 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 стойност 
в печалбата, се включват текущо за периода, в който възникнат, в отчета за резултата от дей-
ността (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 е налице обез-
ценка. Размерът на обезценката е равен на разликата между балансовата стойност на актива 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 срокът на това право; или

- направи отказ от това право.

Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато:

- задължението бъде погасено; или
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- 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, сметки със специално предназначение, банкови срочни депозити с ори-
гинален падеж до три месеца в български левове и валута. Парите в брой, по текущи разплаща-
телни сметки и сметки със специално предназначение 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 начис-
лената лихва.

За целите на изготвяне на отчета за паричните потоци не се третират като парични сред-
ства и парични еквиваленти блокираните депозити със специално предназначение и начислените 
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 
финансовото 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 регулират 
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 български 
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 фи-
нансов инструмент при реализирани наскоро сделки между независими страни; изчисления и ана-
лиз 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.

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.
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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 лицен-
за 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 начис-
лените лихви към датата на решението на Българската народна банка за отнемане на лиценза на 
банката (чл. 12 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 съ-
ответната банка с отнет лиценз за нейните вложители и гарантирани депозити.

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

е) Вземания от банки с отнет лиценз по гарантирани депозити (суброгация)

Вземанията по депозити, за които Фондът е встъпил в правата на вложителите към банка-
та в несъстоятелност, се признават в отчета за финансовото състояние към най-ранната дата 
спрямо датата на тяхното правно възникване, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в 
банките, като се преценява дали съществува висока вероятност те да бъдат събрани от Фонда 
и дали могат достоверно да бъдат измерени. Тези вземания се оценяват по сегашната стойност, 
оценена с метода на дисконтиране, на бъдещите входящи парични потоци от тях за преценения 
срок на тяхното събиране.

Към датата на всеки финансов отчет ръководството на Фонда извършва преглед и съот-
ветна корекция на приблизителната оценка на тези вземания.

Вземанията по депозити, за които Фондът се суброгира, се отписват, когато правните ос-
нования за това настъпят.

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 съответствие 
с предназначението му. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първона-
чална 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, независи-
мо 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.
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Методи на амортизация

Фондът използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Зе-
мята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е определен в съответствие със: фи-
зическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с пред-
полагаемото морално остаряване и е, както следва:

  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 напра-
вени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат харак-
тер на подмяна на определени възлови части и агрегати или на преустройство и реконструкция, 
се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъч-
ният му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно неамортизираната 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 оп-
ределената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната 
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 стойността при употреба 
на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната сегашна стойност, като 
се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни 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 обо-
рудване” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност 
на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно, към „други доходи/(загуби), нетно” 
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на лицевата страна на отчета за резултата от дейността.

2.8. Нематериални активи

Нематериалните активи се представят във финансовия отчет по цена на придобиване (се-
бестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния състав 
са включени лицензи, програмни продукти и доработки към тях.

Във Фонда се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при опреде-
лен полезен живот от две до четири години. Балансовата стойност на нематериалните активи 
подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, 
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 Република България.

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

Осигурителните и пенсионните планове, прилагани от Фонда в качеството му на работода-
тел, 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 пенсионни фондо-
ве – 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 пер-
соналът 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 недисконти-
раната 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 начисление на 
съответните доходи, с които те са свързани.

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-
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зултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната 
преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното об-
ществено 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 трудовото право-
отношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани 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 актю-
ерски печалби и загуби, а съответно 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 актюери, 
които издават доклад с техните изчисления относно дългосрочните му задължения към персона-
ла за обезщетения при пенсиониране. За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните 
единици. Сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез дис-
контиране на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на мату-
ритета 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 задължението 
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 дейността 
(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, плати-
ми повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състояние 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 и по финансиране на действия по преструктуриране съгласно Закона 
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за гарантиране на влоговете в банките и Закона за възстановяване и преструктуриране на кре-
дитни институции и инвестиционни посредници.

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, придо-
бити с цел допълнителни доходи от акумулираните парични средства от вноски на гарантирани-
те банки и поддържане на необходимата висока ликвидност, като финансови активи на разположе-
ние за продажба, защото счита, че тя отразява по най-добър начин намеренията му спрямо тези 
активи и тяхната функционалност. Цената за преоценка на вътрешните емисии ДЦК се изчис-
лява 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 преоценка 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 вре-
менни и са представени към изменения на „други компоненти на нетните активи” на Фонда.

Вземания от банки по суброгация

Към датата на изготвяне на финансовия отчет ръководството на ФГВБ извърши преглед и 
съответно корекция на приблизителната преценка на вземането от КТБ АД (н). Cлед отнемане-
то на лиценза на КТБ АД Фондът е встъпил в правата на вложителите с гарантирани депозити, 
които са признати в отчета за финансовото състояние на база разумни и достоверно определени 
предположения за тяхната възстановима стойност към датата на финансовия отчет.

Преценката е изготвена на базата на данни от баланса на КТБ АД (н) към 31 декември 2015 г.,
както и на допълнителна информация, получена от синдика на КТБ АД (н) по искане на ФГВБ. Спо-
ред тази информация в баланса не са отразени оценките на оценителите от 22 април 2015 г., но 
са начислени провизии по кредити и вземания и ценните книжа в портфейла са преоценени към 
31декември 2015 г. съгласно приетата от банката счетоводна политика.

Общата сума на активите в неодитирания отчет на КТБ АД (н) към 31 декември 2015 г. е 
1 799 532 хил. лв.

В резултат на извършения от Фонда анализ очакваната стойност на свободните активи на 
КТБ АД (н) (без заложените), които могат да бъдат използвани за удовлетворяване на останали-
те кредитори, се редуцира до 1 156 594 хил. лв.

Съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност при извършване на разпре-
деление на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: на първо място са 
вземанията, обезпечени със залог или ипотека – от получената сума при реализацията на обез-
печението; на второ място са вземанията, заради които се упражнява право на задържане – от 
стойността на задържания имот; следват разноските по несъстоятелността; след това са 
вземанията, за които Фондът се е суброгирал, и вземанията на вложителите, които не са по-
крити от системата за гарантиране на влоговете, след което се удовлетворяват останалите 
кредитори на банката.

Сумата на вземанията, за които Фондът се е суброгирал към датата на изготвяне на от-
чета, е 3 703 345 хил. лв. Общата сума на вземанията на кредиторите на КТБ АД (н) от 4-ти ред 
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възлиза на 4 682 201 хил. лв. Общата сума на вземанията на кредиторите на КТБ АД (н) по чл. 94, 
ал. 1, т. 1 от ЗБН възлиза на 103 436 хил. лв., които средства са приспаднати от заложените ак-
тиви. Вземанията на вложителите, които не са покрити от системата за гарантиране на влого-
вете, но са на същия ред с ФГВБ, възлизат на 978 856 хил. лв. спрямо 1 485 463 хил. лв. по преценка 
на ФГВБ за 2014 г. Останалите са вземания на кредитори от по-нисък ред.

Процентното съотношение на сумата на вземанията, за които ФГВБ се е суброгирал, към 
общата сума на вземанията на кредиторите от същия ред е 79.09% към края на 2015 г. спрямо 
71.37% към края на 2014 г. Този процент представлява дела, който ФГВБ следва да получи при ос-
ребряване на активите на КТБ АД (н). Следва да се има предвид, че сумата, определена за 2014 г., 
е на база направен анализ, а тази за 2015 г. се основава на списък на приетите от синдика взе-
мания на кредиторите на КТБ АД (н) по чл. 64, ал. 1 от ЗБН, по който могат да бъдат направени 
писмени възражения (чл. 66, ал. 1 от ЗБН). Впоследствие синдикът е длъжен да състави списъци-
те по чл. 66, ал. 7 от ЗБН (списък на приетите вземания, по които не са направени възражения; 
списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда и списък на приетите 
вземания, които са оспорени пред съда чрез възражения), които се изпращат на съда по несъсто-
ятелността за разглеждане по съответния ред.

Сумата на вземането, която ФГВБ записва в баланса си, е нетната настояща стойност, 
оценена по метода на дисконтиране на бъдещите парични потоци (получените средства от про-
дажбата на активите, намалени с разходите по несъстоятелността) за очаквания период, в 
рамките на който имуществото от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) ще бъде осре-
брено.

След направения анализ и при описаните по-горе предположения и методология ръководство-
то на ФГВБ оценява към датата на изготвяне на отчета нетната настояща стойност на взе-
манията на ФГВБ от КТБ АД (н) в размер на 814 054 хил. лв. (31 декември 2014 г.: 855 545 хил. лв.).

Настоящата преценка е изготвена на база на текуща информация на ФГВБ към датата на 
изготвяне на финансовия отчет за 2015 г. Към датата на всеки финансов отчет ръководството 
на ФГВБ извършва преглед и при необходимост коригира приблизителната стойност на това 
вземане.

Условни задължения

Към 31 декември 2015 г. Фондът е уведомен по реда на Гражданския процесуален кодекс (с по-
лучаване на призовки) за 17 съдебни дела, по които е страна. Стойността на исковете е в размер 
на 2794 хил. лв. Предвид ранния етап на производството и обстоятелството, че решаването на 
делата е свързано с прилагане на норми от вътрешното, а по някои от делата – и от общност-
ното право, за което няма формирана съдебна практика, към датата на изготвяне на финансовия 
отчет не може да бъде направена достоверна прогноза за изхода на тези дела, поради което тези 
евентуални задължения не са признати във финансовия отчет.

2.12. Привлечени средства

Заемите, получени от Фонда, се признават първоначално по тяхната справедлива стойност, 
представляваща постъпленията от емитирането, нетно от възникналите разходи по сделката. 
Впоследствие се признават по амортизирана стойност и всички разлики между постъпленията и 
цената при погасяване се отчитат в отчета за доходите за съответния период като се използ-
ва методът на ефективния лихвен процент.  

2.13. Репо сделки

Ценните книжа, които служат като обезпечение по репо сделки, продължават да се отчитат 
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във финансовите отчети като ценни книжа на разположение за продажба, докато задължението 
към отсрещната страна се отчита съответно като суми, дължими на банки.  

3. ПРЕМИЙНИ ВНОСКИ

През 2015 г. Фондът е отчел вноски от 23 банки в размер на 258 145 хил. лв. (2014 г.: от 24 
банки, 263 681 хил. лв.). Получените вноски за 2015 г. са в размер на 258 154 хил. лв. и е възстано-
вена надвнесена вноска за 2014 г. в размер на 9 хил. лв. Размерът на среднодневната влогова база 
(от 2014 г.), която е основа за определяне на вноските за 2015 г., е 51 630 790 хил. лв. (за 2014 г.: 
52 809 173  хил. лв. от 2013 г.).

4. ДОХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ 

 2015 г. 2014 г.

 хил. лв хил. лв

Приходи от лихви по ДЦК 10 778 16 189

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК (7) 1 238

 10 771 17 427

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 (2 267) (5 784)

Намалени с: корекция от прекласификация на 
(печалби)/загуби, включени в резултата за текущата 
година – (1 054)

 (2 267) (6 838)

5. РАЗХОД ПО ГАРАНТИРАНИ ДЕПОЗИТИ НА БАНКА С ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ

През 2014 г. е отнет лицензът на Корпоративна търговска банка АД, в резултат на което 
за Фонда възниква задължение по гарантирани депозити в размер на 3 702 156 хил. лв. През 2015 г.
задължението е увеличено с още 1189 хил. лв. и максималната обща сума на задълженията, които 
попадат в обхвата на гаранцията съгласно ЗГВБ възлиза на 3 703 345 хил. лв. В тази сума са вклю-
чени освен сумите, подлежащи на изплащане и сумата за допълнително изплащане, при условие че 
отпадне основанието за наложените запори и блокировки и те бъдат изплатени. В общата сума 
те са включени по тяхната номинална стойност в размер на 2930 хил. лв. под условие.  Изплате-
ните суми през 2015 г. са в размер на 469 920 хил. лв. (за 2014 г.: 3 196 457 хил. лв.). Общата сума, 
изплатена от началната дата на изплащене до 31 декември 2015 г. възлиза на 3 666 377 хил. лв.

Ръководството на Фонда очаква част от тези разходи (приложение 2.11.) да бъдат възстано-
вени при осребряване на масата на несъстоятелността или при продажбата на КТБ (н) в резул-
тат на разпределение на определената сума в зависимост от правата на кредиторите в банка-
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та. Фондът ще получи сума, която представлява пропорционална част от правото му на вземане 
вследствие на суброгацията. 

6. ДРУГИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ, НЕТНО

 2015 г. 2014 г.

 хил. лв хил. лв
Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции 
в чуждестранна валута 1 189 4 656

Лихви за забава 3 44

Лихви по привлечени средства, в т.ч. (49 133) (3 341)

Лихви по заем от МФ (48 607) (2 973)

Лихви по репо сделки с ДЦК (526) (368)

 (47 941) 1 359

7. ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

 2015 г. 2014 г.

 хил. лв хил. лв

Възнаграждения и осигуровки на персонала 829 730

Възнаграждения и осигуровки по договори за управление 316 266

Възнаграждения на временно нает персонал 3 5

Поддръжка на офиса 96 75

Абонамент за информационни издания и мрежи 142 127

Амортизация 67 93

Командировки 26 26

Представителни мероприятия 12 16

Телекомуникационни и пощенски услуги 13 16

Обучение и квалификация 3 1

Наеми – 1

Други 189 170

 1 696 1 526

Възнагражденията и осигуровките на персонала на стойност 829 хил. лв. (2014 г.: 730 хил. лв.) 
се състоят от възнаграждения на персонала и социални осигуровки по трудови правоотношения 
в размер на 711 хил. лв. (2014 г.: 616 хил. лв.) и социална програма в размер на 118 хил. лв. (2014 г.: 
114 хил. лв.).

Разходите по договори за управление включват възнагражденията и свързаните с тях соци-
ални осигуровки на членовете на Управителния съвет на Фонда.
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Разходите за поддръжка на офиса включват основно разходи за местни данъци и такси, за-
страховки, разходи за енергия (ел. енергия и топлоенергия), охрана, вода, канцеларски и санитар-
но-хигиенни материали и др.

Разходите за абонамент на информационни издания и мрежи включват основно абонаменти 
за достъп до базата данни на една от основните информационни агенции – Блумбърг.

Другите разходи включват банкови такси и други такси.

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

 хил. лв хил. лв

Парични средства в брой 5 2

Разплащателни сметки в левове 935 123 989

Разплащателни сметки във валута 2 37

Сметки със специално предназначение 8 804 85 549

 9 746 209 577

Наличните към 31 декември 2015 г. парични средства са по разплащателни сметки в Българ-
ската народна банка и по сметки със специално предназначение в обслужващите изплащането 
на гарантираните влогове банки: Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска 
банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, СИБАНК ЕАД, УниКре-
дит Булбанк АД, Централна кооперативна банка АД, Юробанк България АД.

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

 2015 г. 2014 г.

Лихвени нива по депозитни сметки в оригинална валута 

Левове 0% 0%

Евро 0% 0%

Щатски долари 0% 0%
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9. ЦЕННИ КНИЖА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА

А) Разпределение на книжата по оригинален матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2015 г. стойност стойност  процент лихвен   
   (купон) процент   
 хил. лв. хил. лв. % % 

Средносрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа  322 274 333 483 1.50-4.25 0.81-4.11 2016-2017 г.

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 147 919  152 749 0.01-6.00 0.001-6.80 2016-2021 г. 

 470 193 486 232   

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2014 г. стойност стойност  процент лихвен   
   (купон) процент   
 хил. лв. хил. лв. % % 

Средносрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа  322 273 337 274 1.50-4.25 0.81-4.11 2016-2017 г.

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 191 917 199 630 0.03-6.00 0.91-6.80 2015-2021 г.

 514 190 536 904    
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Б) Разпределение на книжата по остатъчен матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2015 г. стойност стойност  процент лихвен   
   (купон) процент   
 хил. лв. хил. лв. % % 

Краткосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 253 118 256 371 1.5-4.00 0.80-6.80 2016 г.

Средносрочни
лихвоносни държавни 
ценни книжа  212 314 224 673 0.01-6.00 0.001-6.71 2017-2019 г.

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 4 761 5 188 3.00 2.50-2.51            2021 г.

 470 193 486 232    

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж
2014 г. стойност стойност  процент лихвен   
   (купон) процент   
 хил. лв. хил. лв. % % 

Краткосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 33 231 33 919 4.25 0.91-6.40 2015 г.

Средносрочни
лихвоносни държавни 
ценни книжа  476 198 497 971 0.03-6.00 0.81-6.80 2016-2019 г.

Дългосрочни 
лихвоносни държавни 
ценни книжа 4 761 5 014 3.00 2.50-2.51  2021 г.

 514 190 536 904    

Фондът има открити регистри на ценни книжа в следните първични дилъри, поддепозита-
ри на ценни книжа: Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Райфайзенбанк (България) 
ЕАД, Сосиете Женерал Експресбанк АД, УниКредит Булбанк АД, Юробанк България АД и Ситибанк 
Европа АД  – клон България. 

Към 31 декември 2015 г. и към 31 декември 2014 г. Фондът има открити експозиции само към 
български суверенен дълг (български държавни облигации).
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10. ВЗЕМАНИЯ ОТ БАНКИ ПО СУБРОГАЦИЯ

Фондът е оценил към датата на баланса вземането по суброгация при осребряване на ма-
сата на несъстоятелността или продажбата на КТБ в размер на 814 054 хил. лв. (31 декември 
2014 г.: 855 545 хил. лв.)

Повече информация за оценката е изложена в 2.11.  

11. 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 2014 г. 1 005 361 51 1 417

Придобити – 18 – 18

Отписани – – – –

Отчетна стойност 

на 31 декември 2014 г. 1 005 379 51 1 435

Придобити – 26 – 26

Отписани – (31) – –

Отчетна стойност 

на 31 декември 2015 г. 1 005 374 51 1 461

Натрупана амортизация 

на 1 януари 2014 г. 303 311 51 665

Начислена амортизация за годината  34 35 – 69

Отписани амортизации 
на излезли активи – – – –

Натрупана амортизация 

на 31 декември 2014 г. 337 346 51 734

Начислена амортизация за годината  33 23 – 56

Отписани амортизации 
на излезли активи – (31) – –

Натрупана амортизация 

на 31 декември 2015 г. 370 338 51 790

Балансова стойност 

на 31 декември 2014 г. 668 33 – 701

Балансова стойност 

на 31 декември 2015 г. 635 36 – 671
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Към 31 декември 2015 г. Фондът притежава земя на стойност 163 хил. лв. (31 декември 2014 г.:
163 хил. лв.) и сградa с балансова стойност 472 хил. лв. (31 декември 2014 г.: 505 хил. лв.) на обща 
стойност 635 хил. лв.

Към 31 декември 2015 г. и към 31 декември 2014 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) 
върху имотите и оборудването на Фонда.

12. НЕМАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ АКТИВИ

А) Нематериални активи

  Софтуер

  хил. лв.

Отчетна стойност на 1 януари 2014 г.  153

Придобити  8

Отчетна стойност на 31 декември 2014 г.  161

Придобити  52

Отчетна стойност на 31 декември 2015 г.  213

  
Натрупана амортизация на 1 януари 2014 г.  129

Начислена амортизация за годината  24

Натрупана амортизация на 31 декември 2014 г.   153

Начислена амортизация за годината  11

Натрупана амортизация на 31 декември 2015 г.  164

  
Балансова стойност на 31 декември 2014 г.  8

  
Балансова стойност на 31 декември 2015 г.  49

Б) Други активи

Другите активи включват:
 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

 хил. лв. хил. лв.

Предплатени разходи 8 6

Разходи за бъдещи периоди 16 –

Предоставени аванси 3 3

 27 9 
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13. ПРИВЛЕЧЕН РЕСУРС

Заем от МФ 1 710 006 1 452 973

Задължения към банки 124 677 379 279 

 1 834 683 1 832 525

Задължението към МФ към 31 декември 2015 г. е в размер на 1 710 006 хил. лв. и представлява 
главница и начислени лихви по метода на вътрешната норма на възвръщаемост. В изпълнение 
на клаузите по договора за заем през 2015 г. е извършено лихвено плащане към МФ в размер на 
16 575 хил. лв. при фиксиран лихвен процент 2.95. Задълженията към банки представляват главни-
ци в размер на 124 669 хил. лв. и 8 хил. лв. начислени лихви по репо сделки.

14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ГАРАНТИРАНИ ДЕПОЗИТИ

Задълженията по гарантирани депозити към 31 декември 2015 г. са в размер на 36 967 хил. лв. 
(31 декември 2014 г.: 505 699 хил. лв.) и представляват разликата между 3 703 345 хил. лв. (сбора 
от сумата на задължението по гарантирани депозити и гарантираната сума по запори и блоки-
ровки в размер на 3 700 414 хил. лв. и максималната сума на условните задължения в размер на 
2930 хил. лв.) и сумата на изплатените от началото на възникване на задължението гаранции по 
депозити в размер на 3 666 377 хил. лв. (31 декември 2014 г.: 3 196 457 хил. лв.)

15. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

 хил. лв. хил. лв.

Задължения към банки  – 32

Задължения към бюджета 10 11

Задължения към персонала 65 51

Задължения към доставчици 38 12

 113 106

Задълженията към персонала включват текущи задължения за неизползван платен годишен 
отпуск от служители на Фонда в размер на 42 хил. лв. (31 декември 2014 г.: 34 хил. лв.) и дългосроч-
ни задължения за обезщетения при пенсиониране в размер на 23 хил. лв. (31 декември 2014 г.: 17 
хил. лв.)  Задълженията към доставчици са в размер на 38 хил. лв. (31 декември 2014 г.: 12 хил. лв.) 
и включват всички разходи, отнасящи се за 2015 г., които реално са платени през 2016 г.

16. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност Фондът е изложен на различни финансови рискове, най-важ-
ните 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 потоци. Общото 
управление на риска е фокусирано върху трудностите за прогнозиране на финансовите пазари и 
за постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят 
върху финансовото състояние на Фонда. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измер-
ват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се оценят адек-
ватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на 
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свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Ръководството се стреми към подобряване на методите за оценка и управление на рискове-
те пред инвестиционния портфейл: кредитен, ликвиден, лихвен и валутен риск, при изпълнение на 
една от основните си функции – сигурно инвестиране на средствата и изплащане на гарантира-
ните депозити в банките.

С цел минимизиране на рисковете Фондът поддържа модифицирана средна продължителност 
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 „Мето-
дология за управление на валутния риск” при изплащане на гарантирани депозити, деноминирани 
в различна от левове и евро валута. С цел лимитиране на валутния риск при покритие на гаран-
тирани 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 надви-
шава максималния размер, който се определя периодично съгласно „Методологията за управление 
на валутния риск”.

Ръководството на Фонда регулярно разглежда инвестиционната стратегия и наблюдава 
структурата на финансовите активи и пасиви, като за целта редовно се предоставя информация 
от отделите „Оценка на риска и анализи”, „Трежъри”, „Финансово-счетоводен“ и „Гарантиране на 
влоговете и банкова несъстоятелност”.

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

 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

 хил. лв. хил. лв.

Финансови активи  

Категория „Кредити и вземания”  

Парични средства и парични еквиваленти 9 746 209 577

Категория „Финансови активи на 
разположение за продажба”  

Държавни ценни книжа на разположение за продажба 486 232 536 904

Вземания от банки по суброгация 814 054 855 545

 1 310 032 1 602 026

Финансови пасиви  

Категория „Други финансови пасиви”  

Привлечен ресурс от МФ 1 710 006 1 452 973

Привлечен ресурс от банки 124 677 379 279

Задължения по гаранции на депозити 36 967 505 699

Други задължения 47 55

 1 871 697 2 338 006

Към 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. Фондът няма открити условни финансови ангажименти.
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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 ак-
тиви и пасиви в отчета за финансовото състояние. Фондът е изложен на валутен риск от промя-
на на щатския долар спрямо българския лев за откритите си експозиции, деноминирани в щатски 
долари. Доколкото съществуващите експозиции са краткосрочни и съгласно инвестиционната 
политика има определен максимален лимит на експозицията в долари на САЩ, ръководството счи-
та, че рискът е контролиран. Фондът няма други открити валутни рискове, тъй като останалите 
операции са сделки, деноминирани в български левове и/или евро, а българският лев е с фиксиран 
курс спрямо еврото по закон.

Таблиците по-долу обобщават експозицията на Фонда към валутния риск:

Валутен структурен анализ

Към 31 декември 2015 г. щатски  евро български Общо
 долари  левове  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 2 1 9 743 9 746

Ценни книжа на разположение за продажба 11 765 268 483  205 984 486 232

Вземания от банки по суброгация – – 814 054 814 054

 11 765 268 483 1 029 781 1 310 032

    
Финансови пасиви    

Получен заем от МФ – – 1 710 006 1 710 006

Привлечен ресурс от банки – – 124 677 124 677

Задължения по гаранции на депозити – – 36 967 36 967

Други задължения – – 47 47

 – – 1 871 697  1 871 697
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Към 31 декември 2014 г. щатски  евро български Общо
 долари  левове  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 35 2 209 540 209 577

Ценни книжа на разположение за продажба 13 532 281 851  241 521 536 904

Вземания от банки по суброгация – – 855 545 855 545

 13 567 281 853 1 306 606 1 602 026

    
Финансови пасиви    

Получен заем от МФ – – 1 452 973 1 452 973

Привлечен ресурс от банки – – 379 279 379 279

Задължения по гаранции на депозити – – 505 699 505 699

Други задължения – – 55 55

 – – 2 338 006  2 338 006

Анализ на валутната чувствителност

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

                                                                                                                          Щатски долари

 2015 г.  2014 г.

 хил. лв.  хил. лв. 

Финансов резултат (печалба или загуба) – увеличение 1 177 1 357

Нетни активи (през финансовия резултат) – увеличение 1 177 1 357

Финансов резултат (печалба или загуба) – намаление (1 177) (1 357)

Нетни активи (през финансовия резултат) – намаление (1 177) (1 357)

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 1177 хил. лв. 
(31 декември 2014 г.: 1357 хил. лв.) поради влиянието най-вече на експозицията в ценни книжа, де-
номинирани 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 
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база балансовата структура на валутните активи и пасиви отразява и валутната чувствител-
ност 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 нега-
тивни тенденции.

Анализът на чувствителността на Фонда спрямо цените на дълговите ценни книжа, държа-
ни от него, е направен на база състоянието и структурата на инвестициите към 31 декември. 
Ако тези цени се бяха променили с 3% увеличение/намаление, ефектът към тази дата би се от-
разил 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:

 2015 г. 2014 г.

 хил. лв.  хил. лв. 

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход 
–  преоценъчен резерв ФА) – увеличение 14 587 16 107

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход 
–  преоценъчен резерв ФА) – намаление (14 587) (16 107)

в) Лихвен риск

Лихвеният риск произтича от възможността промените в лихвените проценти да доведат 
до промяна в бъдещите парични потоци или промяна в справедливата стойност на финансовите 
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 депозити-
те на Фонда в БНБ следва референтните котировки на Банката за международни разплащания – 
Базел. 

Таблицата по-долу представя структурата на финансовите инструменти в зависимост от 
характера на договорените лихвени потоци.
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31 декември 2015 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо
 лихвен % лихвен %    
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти – – 9 746 9 746

Ценни книжа на разположение за продажба 47 011  439 221  – 486 232 

Вземания от банки по суброгация – – 814 054  814 054 

 47 011 439 221 823 800 1 310 032

Финансови пасиви    

Получен заем от МФ –   1 710 006 – 1 710 006

Привлечен ресурс от банки – 124 677 – 124 677

Задължения по гарантирани депозити – – 36 967 36 967

Други задължения – – 47 47

 – 1 834 683 37 014 1 871 697

31 декември 2014 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо
 лихвен % лихвен %    
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти – – 209 577 209 577

Ценни книжа на разположение за продажба 58 672 478 232 – 536 904

Вземания от банки по суброгация – – 855 545 855 545

 58 672 478 232 1 065 122 1 602 026

Финансови пасиви    

Получен заем от МФ –   1 452 973 – 1 452 973

Привлечен ресурс от банки – 379 279 – 379 279

Задължения по гарантирани депозити – – 505 699 505 699

Други задължения – – 55 55

 – 1 832 252 505 754 2 338 006
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Таблицата по-долу обобщава лихвения риск. Тя включва финансовите инструменти на Фонда, 
представени по балансова стойност, категоризирани по по-ранната от двете дати – датата на 
промяна на лихвения процент по договор или датата на падежа.

31 декември 2015 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 – – – – – 9 746 9 746

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 190 903 90 718 – 21 761 182 850 – 486 232

Вземания от банки 
по суброгация – – – – – 814 054 814 054

 190 903 90 718 – 21 761 182 850 823 800 1 310 032

Финансови пасиви       

Получен заем от МФ – – – – 1 710 006 – 1 710 006

Привлечен ресурс 
от банки 124 677 – – – – – 124 677

Задължения по 
гарантирани депозити  – – – – 36 967 – 36 967

Други задължения 47 – – – – – 47

 124 724 – – – 1 746 973 – 1 871 697
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31 декември 2014 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 – – – – – 209 577 209 577

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 92 423 – – 168 444 313 – 536 904

Вземания от банки 
по суброгация – – – – – 855 545 855 545

  92 423 – – 168 444 313 1 065 122 1 602 026

Финансови пасиви       

Получен заем от МФ – – – – 1 452 973 – 1 452 973

Привлечен ресурс 
от банки 332 888 46 391 – – – – 379 279

Задължения по 
гарантирани депозити  – – – – 505 699 – 505 699

Други задължения 55 – – – – – 55

 332 943 46 391 2 973 – 1 955 699 – 2 338 006

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 пред-
положение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини.

Тъй като Фондът разполага основно с финансови инструменти с фиксиран доход – дългови 
ценни книжа, промяната в лихвените проценти би повлияла основно върху доходността на ценни-
те книжа, класифицирани на разположение за продажба, т.е. върху отчета за резултата от дей-
ността и съответно директно в нетните активи. Ефектът от чувствителността към лихвения 
риск върху нетните 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 предпола-
гаема промяна на лихвените проценти – като се предполага, че промяната в лихвените проценти 
ще доведе до пропорционална промяна в доходността по тези инструменти.
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Валута Увеличение/(намаление)  Чувствителност
 в процентни пунктове на нетните активи

 2015 г. 2015 г.

  хил. лв.

Левове +1 (–772)

Евро +1 (–2 759)

Щатски долари +1 –

Левове -1 772

Евро -1 2 759

Щатски долари -1 –

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

 2014 г. 2014 г.

  хил. лв.

Левове +1 (2 786)

Евро +1 (4 938)

Щатски долари +1 –

Левове -1 2 786

Евро -1 4 938

Щатски долари -1 –

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:

 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

Парични средства и парични еквиваленти 1% 13%

Държавни ценни книжа на разположение за продажба 37% 33%

Вземания от банки по суброгация 62% 53%
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Кредитният риск от концентрация в български държавни облигации, класифицирани на разпо-
ложение за продажба, се оценява като минимален и управляем, доколкото са ценни книжа, издадени 
и гарантирани от българската държава, която обслужва редовно задълженията по дълга си. Кре-
дитният рейтинг на даден емитент е оценка за възможността му да обслужва задълженията 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 дълго-
срочните задължения на България, определен от три международни рейтингови агенции:

31.12.2015 г. В чуждестранна валута В местна валута

 Рейтинг Перспектива Рейтинг Перспектива

Стандарт енд Пуърс BB+ Стабилна BB+ Стабилна

Муудис Baa2 Стабилна Baa2 

Фич BBB- Стабилна BBB 

   

31.12.2014 г. В чуждестранна валута В местна валута

 Рейтинг Перспектива Рейтинг Перспектива

Стандарт енд Пуърс BB+ Стабилна BB+ Стабилна

Муудис Baa2 Стабилна Baa2 

Фич BBB- Стабилна BBB 

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 опти-
мален ликвиден запас парични средства за добра способност за финансиране на дейността си. 
Във връзка с процеса на изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД Фондът започна да сключ-
ва репо сделки с местни банки, посредством които се управлява краткосрочната ликвидност и 
се осигуряват парични средства срещу обезпечение с ценни книжа от портфейла. Допълнително, 
съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, Фондът има право да събира извънредни 
премийни вноски от страна на банките членове и да ползва заеми при условия и по ред, определени 
от Управителния съвет на Фонда (чл. 18 от ЗГВБ). Към 31 декември 2015 г. Фондът има неусвоен 
лимит в размер на 325 000 хил. лв. по договор за заем от Министерството на финансите.

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

31 декември 2015 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 9 746 – – – – 9 746

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 156 836 91 370 28 340 208 837 4 833 490 216

Вземания от банки 
по суброгация – – 316 360 497 694  – 814 054

 166 582 91 370 344 700  706 531 4 833 1 314 016

Финансови пасиви      

Получен заем от МФ – – 49 413 1 872 650 – 1 922 063

Привлечен ресурс 
от банки 124 685 – – – – 124 685

Задължения по 
гарантирани депозити 36 967 – – – – 36 967

Други задължения 47 – – – – 47

 161 699  – 49 413 1 872 650 – 2 083 762
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Матуритетен анализ

31 декември 2014 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 209 577 – – – – 209 577

Ценни книжа на 
разположение за 
продажба 47 941 2 325 10 102 536 242 4 976 601 586

Вземания от банки 
по суброгация – – 304 719 550 826 – 855 545

 257 518 2 325 314 821 1 087 068 4 976 1 666 708

Финансови пасиви      

Получен заем от МФ – – 15 203 171 100 1 492 755 1 679 078

Привлечен ресурс 
от банки 333 015 46 414 – – – 379 429

Задължения по 
гарантирани депозити 505 699 – – – – 505 699

Други задължения 55 – – – – 55

 838 769 46 414 15 203 171 100 1 492 775 2 564 261

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 неза-
висими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на Фонда е да оповестява във финан-
совите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които 
съществуват котировки на пазарни цени. Справедливата стойност на финансовите инструмен-
ти, търгувани на активни пазари, се базира на котирани цени към края на отчетния период. Ко-
тираните 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 пред-
положения на ръководството, направени на база пазарните условия към края на отчетния период.

Финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (предоставени де-
позити, вземания от банки, други текущи задължения) и поради това тяхната справедлива стой-
ност е приблизително равна на балансовата им стойност, или са отразени в отчета за финансо-
вото 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-на-
деждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.



76годишен отчет          година

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

17. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИ И ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ

В съответствие със специалния статут и функции на Фонда, както и съгласно законовите 
изисквания, държавните институции, с които той има регулярни отношения, са Министерството 
на финансите и БНБ.

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

Акумулираните средства на Фонда от вноските на банките, в съответствие със законови-
те изисквания, се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държа-
ва, и в краткосрочни депозити в БНБ (Приложения №№ 8. и 9.). 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.

Във връзка с изплащане на гарантираните депозити в КТБ АД на 3 декември 2014 г. Фондът е 
сключил договор за заем с Министерството на финансите в размер до 2 000 000 хил. лв., от които 
към 31 декември 2015 г. са усвоени 1 675 000 хил. лв.

На 23 януари 2015 г. е Фондът е сключил договор за особен залог на вземания с държавата, 
въз основа на който учредява по реда на ЗОЗ и във връзка с чл. 18, ал. 5 от ЗГВБ (отменен) в полза 
на Република България особен залог на свои вземания в общ размер на 2 000 000 хил. лв., предста-
вляващи настоящи и бъдещи вземания за годишни премийни вноски във ФГВБ до 2020 г., както и 
вземания, за които Фондът се е суброгирал по реда на чл. 24 от ЗГВБ (отменен).

18. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

 На 10 февруари 2016 г. Бордът на директорите на Европейската банка за възстановяване 
и развитие одобри заем в размер на 300 милиона евро за ФГВБ. Предстои подписване на Заемно 
споразумение. Едновременно с това ФГВБ финализира преговори с Международната банка за въз-
становяване и развитие за друг заем, също в размер на 300 млн. евро. Очаква се заемът да бъде 
одобрен от Съвета на изпълнителните директори на Световната банка през месец март, след 
което да бъде подписано Заемно споразумение. И по двата заема е предоставена държавна гаран-
ция, която в съответствие с изискванията в Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2016 г. подлежи на последваща ратификация от Народното събрание. Заемите ще допринесат 
за попълване на резервите на ФГВБ. С получения финансов ресурс Фондът ще постигне по-голяма 
финансова независимост и устойчивост за изпълнение на установените си със закон задължения 
по гарантиране на влоговете и преструктуриране на кредитни институции.
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Доклад за дейността на ФПБ за 2015 г.

Фондът за преструктуриране на банки е създаден на 14 август 2015 г. с цел финансиране на 
прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по отношение на банки, 
предвидени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвести-
ционни посредници. ФПБ се финансира от определяни от БНБ годишни вноски от банките и се уп-
равлява от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. ФПБ осъщест-
вява своята дейност съгласно разпоредбите на ЗВПКИИП, Закона за гарантиране на влоговете в 
банките и Закона за Българската народна банка. Целта на ФПБ е да съдейства за ефективното 
протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции при условията и по реда на 
ЗВПКИИП, като участва във финансиране на преструктурирането им и поема загубите вместо 
гарантираните вложители. ФПБ не е самостоятелно юридическо лице и разходите, свързани с 
управлението му, са част от общите административни разходи на ФГВБ, които се финансират 
от годишни вноски от банките, обхванати от системата за гарантиране на влоговете в Репуб-
лика България.

Описание на дейността

Основна цел на ФПБ е финансиране на прилагането на инструментите за преструктуриране-
то на кредитни институции, за които Българската народна банка е издала лиценз за извършване 
на банкова дейност, клонове в Република България на кредитни институции от трети държави и 
клонове в Република България на кредитни институции със седалище в други държави членки.

ФПБ се финансира от годишни вноски, определяни от БНБ в качеството й на орган по пре-
структуриране на банки. БНБ определя общата сума на годишните вноски за съответната годи-
на, като отчита фазата на икономическия цикъл и съответстващото въздействие върху финан-
совото състояние на банките. Индивидуалната годишна вноска за всяка банка е пропорционална 
на относителния дял на сумата на задълженията на банката или клона от трета държава (с 
изключение на собствения капитал), намалена с размера на гарантираните влогове в тази банка 
или клон, спрямо общите задължения на всички банки и клонове от трети държави (с изключение 
на собствения капитал), намалени с общия размер на гарантираните влогове. Размерът на внос-
ката отчита и рисковия профил на банката или клона и се изчислява в съответствие с правилата, 
определени от Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 година.

В съответствие с разпоредбите на ЗВПКИИП, с решение от 20 ноември 2015 г. Управител-
ният съвет на БНБ определи годишните вноски за 2015 г. на банките към Фонда за преструкту-
риране на банки. Всички банки внесоха дължимите вноски в срок и към 31 декември 2015 г. ФБП 
разполага със средства в размер на 82 172 хил. лв.

БНБ в качеството й на орган по преструктуриране взема решение за използване на сред-
ствата от ФПБ единствено в съответствие с целите на преструктурирането и възлага на 
Управителния съвет на ФГВБ изпълнението на това решение.

Средствата на ФПБ могат да се инвестират при спазване на принципите на сигурност, лик-
видност и диверсификация във финансови инструменти, както следва: депозити в левове и в евро 
или други финансови инструменти, предлагани от БНБ; депозити в евро при чуждестранни банки, 
които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен 
рейтинг; дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави, чуждес-
транни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови организации, чуж-
дестранни агенции или други чуждестранни дружества, които инструменти или емитенти имат 
един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг. 
Фондът за преструктуриране на банки има право да извършва репо сделки в евро с чуждестран-
ни банки, чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, които 
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имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рей-
тинг и да предоставя в заем срещу еквивалентно обезпечение притежаваните от него дългови 
инструменти на чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни 
финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от 
две агенции за кредитен рейтинг. При спазване на изискванията на ЗВПКИИП и ЗБНБ средствата 
на ФПБ могат да бъдат възлагани за управление на БНБ срещу възнаграждение.

Организационна структура и персонал

ФПБ се управлява от Управителния съвет на ФГВБ. ФПБ не заплаща такса за управление на 
ФГВБ. Управителният съвет на ФГВБ е определил звена в структурата на ФГВБ, които го под-
помагат при упражняване на функциите му по управление и използване на ФПБ. При изпълнение 
на функциите си по инструментите „Мостова институция“ и „Инструмент за обособяване на 
активи“ – глава единадесета и дванадесета от ЗВПКИИП, Управителният съвет на ФГВБ ще се 
подпомага от звено, което е отделно и независимо от структурните звена, ангажирани със зада-
чи по гарантиране на влоговете в банките.

Отговорности на ръководството

Според ЗВПКИИП Управителният съвет на ФГВБ изготвя финансовия отчет за всяка финан-
сова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на ФПБ към края на година-
та и неговите финансови резултати.

Управителният съвет на ФГВБ потвърждава, че е прилагана последователно адекватна сче-
товодна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2015 г. е спазен 
принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Управителният съвет на ФГВБ също така потвърждава, че се е придържал към действащите 
Международни стандарти за финансова отчетност, като финансовите отчети са изготвени на 
принципа на действащото предприятие.

Този доклад е приет от Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в бан-
ките на 17 март 2016 г. и е подписан от негово име от:

Радослав Миленков
Председател на Управителния съвет

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
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ОТЧЕТ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА

за периода 14.08.2015 г. – 31.12.2015 г.

 Приложения за периода 
 14.08.2015 г. – 

31.12.2015 г.

хил. лв.

Годишни вноски  3 82 172

Разходи   –

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА   82 172

Приложенията от страници 86 до 92 са неразделна част от финансовия отчет

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2015 г.

 Приложения към 31 декември 
 2015 г.

хил. лв.

АКТИВИ     

Парични средства в банка  4 82 172

ОБЩО АКТИВИ   82 172

ПАСИВИ   –

НЕТНИ АКТИВИ/(ПАСИВИ)   82 172

Приложенията от страници 86 до 92 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 14.08.2015 г. – 31.12.2015 г.

 Приложения за периода 
 14.08.2015 г. – 

31.12.2015 г.

хил. лв.

Парични потоци от основна дейност   

Получени годишни вноски от банките   82 172

Нетни парични потоци от основна дейност   82 172

Увеличение/(намаление) на паричните средства   82 172

Парични средства и парични еквиваленти на 14 август 2015 г.   –

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2015 г.   82 172

Приложенията от страници 86 до 92 са неразделна част от финансовия отчет

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕТНИТЕ АКТИВИ

за годината, завършваща на 31 декември 2015 г.

  

 Акумулиран Нетни активи/

 резултат (пасиви)

 хил. лв. хил. лв.

Салдо на 14 август 2015 г.  –  – 

Резултат за годината  82 172 82 172

Общо всеобхватен резултат 82 172 82 172

Салдо на 31 декември 2015 г. 82 172 82 172

Приложенията от страници 86 до 92 са неразделна част от финансовия отчет
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2015 г.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за Фонда за преструктуриране на банки

Фондът за преструктуриране на банки е основан със Закона за възстановяване и преструк-
туриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, влязъл в сила на 14 август 2015 г.
ФПБ се управлява от Управителния съвет на ФГВБ и не е самостоятелно юридическо лице.

Адресът и седалището на управление на ФБП са адресът и седалището на ФГВБ: гр. София, 
ул. „Владайска” № 27.

Управителният съвет на ФГВБ определя звена в структурата на ФГВБ, които го подпомагат 
при упражняване на функциите му по управление и използване на ФПБ. При изпълнение на функ-
циите си по инструментите „Мостова институция“ и „Инструмент за обособяване на активи“ 
- глава единадесета и дванадесета от ЗВПКИИП, Управителният съвет на ФГВБ ще се подпома-
га от звено, което е отделно и независимо от структурните звена, ангажирани със задачи по 
гарантиране на влоговете в банките. Към 31 декември 2015 г. не съществува необходимост от 
създаването на отделно и независимо структурно звено.

Регулаторна рамка на дейността на Фонда за преструктуриране на банки

Дейността на Фонда за преструктуриране на банки е регламентирана със Закона за възста-
новяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за 
гарантиране на влоговете в банките и Закона за Българската народна банка.

Целта на ФПБ е да съдейства за ефективното протичане на процеса по преструктуриране 
на кредитни институции при условията и по реда на ЗВПКИИП, като участва във финансиране на 
преструктурирането им и поема загубите вместо гарантираните вложители. 

Средствата на ФПБ могат да се инвестират при спазване на принципите на сигурност, лик-
видност и диверсификация във финансови инструменти, както следва: депозити в левове и в евро 
или други финансови инструменти, предлагани от БНБ; депозити в евро при чуждестранни банки, 
които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен 
рейтинг; дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави, чуждес-
транни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови организации, чуж-
дестранни агенции или други чуждестранни дружества, които инструменти или емитенти имат 
един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг. 
Фондът за преструктуриране на банки има право да извършва репо сделки в евро с чуждестран-
ни банки, чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, които 
имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рей-
тинг и да предоставя в заем срещу еквивалентно обезпечение притежаваните от него дългови 
инструменти на чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни 
финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от 
две агенции за кредитен рейтинг. При спазване на изискванията на ЗВПКИИП и ЗБНБ средствата 
на ФПБ могат да бъдат възлагани за управление на БНБ срещу възнаграждение.

Депозитар на средствата на ФПБ е БНБ. Паричните средства са в левове и поради тази 
причина ръководството на ФГВБ счита, че ФПБ не е изложен на съществени финансови рискове – 
кредитен, валутен и лихвен риск.
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Считано от 1 януари 2016 г. БНБ промени Общите си условия и започна да начислява отрица-
телни лихви по наличните средства по разплащателни сметки. С цел минимизиране на разходите 
за лихви, през януари са сключени договори за срочни депозити с БНБ.

При изготвянето на настоящия финансов отчет не са използвани управленски преценки.

БНБ в качеството й на орган по преструктуриране взема решение за използване на сред-
ствата от ФПБ единствено в съответствие с целите на преструктурирането и възлага на 
Управителния съвет на ФГВБ изпълнението на това решение.

Към 31 декември 2015 г. съставът на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на вло-
говете в банките е следният:

- Радослав Миленков – председател на УС на ФГВБ, определен с Решение № 355 на Министер-
ския съвет от 21.05.2015 г. и Решение № 772 на Министерския съвет от 19.11.2014 г.;

- Нели Кордовска – заместник-председател на УС на ФГВБ, определена с Решение № 7 на УС на 
БНБ от 15.01.2015 г. и Решение № 1 на УС на БНБ от 13.01.2011 г.;

- Бисер Манолов – член, определен с Решение от 14.04.2015 г. на УС на Асоциацията на банките 
в България и Решение от 23.03.2011 г. на УС на Асоциацията на банките в България;

- Борислав Стратев – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и замест-
ник-председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г. и Заповед № 92-0005 на председателя на УС 
и заместник-председателя на УС на ФГВБ от 24.03.2011 г.;

- Валери Димитров – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и замест-
ник-председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г. (до 22.07.2015 г. – Светла Костова, опреде-
лена със Заповед № 92-0005 на председателя и заместник-председателя на УС на ФГВБ от 
24.03.2011 г.).

 2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Счетоводни политики

Счетоводните политики, посочени по-долу са следвани при съставянето на финансовия от-
чет.

База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Фонда за преструктуриране на банки е изготвен в съответствие 
с Международните стандарти за финансово отчитане, и разяснения, издадени от Комитета за 
разяснения, приети от Европейския съюз.

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

Принцип на историческата цена

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

2.1. Нови и изменени стандарти и разяснения, приложими за отчетни периоди, приключ-

ващи на 31 декември 2015 г.

a) Нови и изменени стандарти, приети от ФБП

Следните стандарти и изменения са приети от Фонда за преструктуриране на банки за пър-
ви път за финансовата година, започваща на или след 1 януари 2015 г .:
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• Годишни подобрения МСФО, цикъл 2011-2013 г. (одобрена дата за прилагане в ЕС – 1 януари 
2015 г.)

• КРМСФО 21 Налози (одобрена дата за прилагане в ЕС – 17 юни  2014 г.)

б) Нови стандарти и тълкувания, които все още не са приети

Следните стандарти и изменения ще бъдат приети от Фонда за преструктуриране на банки 
за първи път за финансовата година, започваща на или след 1 януари 2016 г . (одобрена дата за 
прилагане в ЕС – 1 февруари 2015 г.):

• Годишни подобрения МСФО, цикъл 2010-2012 г.

• Планове с дефинирани вноски: Вноски от наети лица – Изменение на МСС 19.

Приемането на подобренията от цикъл 2010-2012 г. изисква допълнителни оповестявания в 
приложенията и няма ефект върху текущия или предходни периоди и не се очаква да повлияе на 
бъдещи периоди.

ФПБ направи оценка на приемането на следните две изменения с одобрена дата за прилагане 
в ЕС – 1 февруари 2016 г.:

• Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2012-2014 г.

• Оповестяване: изменение на МСС 1.

Тези изменения единствено разясняват съществуващите изисквания без да влияят върху 
счетоводната политика и оповестяванията на ФПБ.

Редица нови счетоводни стандарти и тълкувания са публикувани, но не са задължителни за 
отчетния период към 31 декември 2015 г. и не са приложени при изготвянето на този финансов 
отчет. Оценката на ФПБ за ефекта на тези нови стандарти и тълкувания е посочена по-долу.

МСФО 9 „Финансови инструменти“ разглежда класифицирането, оценката и отписването 
на финансови активи и финансови пасиви и въвежда нови правила за счетоводно отчитане на хе-
джирането. През юли 2014 г. Съвета по международни счетоводни стандарти прави допълнителни 
промени в правилата за класифициране и оценяване и въвежда нов модел на обезценка. Тези послед-
ни изменения допълват новия стандарт за финансови инструменти. 

В резултат от промените Фондът за преструктуриране на банки не очаква новите класи-
фикация, оценка и правила за отписване да повлияят върху финансовите активи и пасиви. Към 31 
декември 2015 г. ФПБ не притежава дългови инструменти.

Също така, няма да има влияние върху счетоводното отчитане на финансовите пасиви на 
ФПБ, тъй като новите изисквания се отнасят само за счетоводното третиране на финансови 
пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, а ФПБ няма такива пасиви.

С новия стандарт отчитането на хеджирането се доближава повече до дейностите по уп-
равление на риска на ФПБ, което позволява тези дейности да се отразяват по-добре във финан-
совите отчети. Новият стандарт въвежда разширени изисквания за оповестяване и промени в 
представянето.

Новият метод на обезценка – методът на очаквана кредитна загуба, може да доведе до по-
ранното признаване на кредитните загуби. ФПБ все още не е оценил как договорите му за хеджи-
ране и провизии за обезценка ще бъдат засегнати от новите правила.
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МСФО 9 е в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г. Въз основа на 
преходните разпоредби на завършения МСФО 9, ранното приемане на етапи се разрешава само за 
годишните отчетни периоди, започващи преди 1 февруари 2015 г. След тази дата новите правила 
трябва да бъдат изцяло приети.

Очакваната дата на приемане от ЕС на МСФО 9 е преди ефективната дата, приета от 
СМСС – 1 януари 2018 г.

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“. СМСС публикува нов стандарт за признаване 
на приходи. Той ще замени МСС 18 „Приходи“ и МСС 11 „Договори за строителство“. Според новия 
стандарт приходът се признава, когато контролът върху стоките и услугите се прехвърли върху 
клиента. Следователно, понятието за контрол замества съществуващото понятие за рискове и 
ползи.

Стандартът позволява модифициран ретроспективен подход при прилагането му. Съгласно 
този подход дружествата ще признават преходни корекции в неразпределената печалба от дата-
та на първоначално прилагане (1 януари 2018 г.), т.е. без преизчисляване на сравнителния период. 
Те ще следва да прилагат новите правила единствено за договори, които не са приключени към 
датата на първоначалното прилагане.

Ръководството оценява влиянието на новите правила и идентифицира следните области, 
които биха могли да бъдат засегнати: 

• удължени гаранции, които ще следва да бъдат отчитани като отделни задължения за из-
пълнение, които ще отложат признаването на част от приходите;

• продажби на консигнация, където признаването на приходите ще зависи от смяната на 
контрол, а не от прехвърлянето на рисковете и ползите; и

• ИТ консултантски услуги, където новите насоки биха могли да доведат до установяване-
то на отделни задължения за изпълнение, които да повлияят върху момента за признаване 
на приходите, и балансовото представяне на правото на връщане на стока, като сумите 
ще трябва да бъдат разнетирани в бъдеще (отделно признаване на правото на връщане 
на стоката от клиента и задължението за възстановяване на цената).

На този етап ФПБ не е в състояние да оцени въздействието на новите правила. ФПБ ще 
направи по-подробна оценка на въздействието през следващите дванадесет месеца.

МСФО 15 е задължителен за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2018 г. 
Очаквана дата на приемане от ФПБ: 1 януари 2018 г.

Няма други стандарти, които все още не са влезнали в сила, за които би се очаквало да имат 
съществено влияние върху ФПБ.

Очакваната дата на приемане от ЕС на МСФО 15 е преди ефективната дата, приета от 
СМСС – 1 януари 2018 г.

2.2. Сравнителни данни

ФПБ не представя сравнителна информация в този финансов отчет, защото 2015 г. е първи-
ят отчетен период.

2.3. Функционална валута

Функционалната и отчетната валута на представяне на ФПБ е българският лев. Левът е 
фиксиран към еврото като официална валута на Европейския съюз в съотношение BGN 1.95583 : 
EUR 1.
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При първоначално признаване сделка в чуждестранна валута се записва във функционална-
та валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента 
на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в 
чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага обменният курс, 
публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към 31 декември те се оценя-
ват в български левове, като се използва заключителният обменен курс на БНБ.

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 вноски

Приходите от вноски представляват годишни и извънредни вноски, които банките с издаден 
лиценз от БНБ, или клон от трета държава, внасят във ФПБ. Срокът за плащането е до триде-
сет дни след датата на уведомлението или до 31 май на текущата година – за годишните вноски 
(чл. 139, ал. 4 от ЗВПКИИП). Когато размерът на средствата, натрупани във ФПБ не е дос-
татъчен за да покрие разходите, свързани с финансиране на преструктурирането, се набират 
извънредни вноски от банките в срок, определен в решението на БНБ. Приходите от вноски се 
признават в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината) на датата, когато 
станат дължими по 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

Средствата на ФПБ могат да се инвестират във финансови инструменти, както следва:

–  депозити в левове и евро или други финансови инструменти, предлагани от Българската 
народна банка;

–  депозити в евро при чуждестранни банки, които имат един от трите най-високи кредит-
ни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг; и

–  дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави, чуждес-
транни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови организа-
ции, чуждестранни агенции или други чуждестранни дружества, които инструменти или 
емитенти имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции 
за кредитен рейтинг.

Фондът за преструктуриране на банките има право:

1.  да извършва репо сделки в евро с чуждестранни банки, чуждестранни финансови инсти-
туции или международни финансови организации, които имат един от трите най-високи 
кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг; и

2.  да предоставя в заем срещу еквивалентно обезпечение притежаваните от него дългови 
инструменти на чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или междуна-
родни финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, 
присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.

При спазване на изискванията на ЗВПКИИП и на ЗБНБ средствата на ФПБ могат да бъдат 
възлагани за управление на БНБ срещу възнаграждение.
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Правилата и ограниченията за инвестиране на средствата на ФПБ, както и измененията в 
тях се приемат от Управителния съвет на ФГВБ. Към 31 декември 2015 г. УС на ФГВБ не е приел 
инвестиционна политика на ФПБ.

2.6. Финансови инструменти

Класификация

Класификацията на финансовите инструменти на ФПБ е в зависимост от същността и це-
лите (предназначението) на финансовите активи и пасиви към датата на тяхното придобиване. 
Ръководството определя класификацията на финансовите активи на Фонда към датата на първо-
началното им признаване в отчета за финансовото състояние. Финансови пасиви ще възникнат 
когато БНБ, в качеството ú на орган за преструктуриране вземе решение за използване на сред-
ства от ФПБ до размер, необходим за гарантиране на ефективно прилагане на инструментите 
за преструктуриране.

Първоначално признаване

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

Първоначално оценяване

Финансовите активи и пасиви се оценяват при първоначалното им придобиване или възниква-
не по тяхната справедлива стойност, която е равна на цената на придобиване.

Последващо оценяване

След първоначалното признаване финансовите активи на ФПБ се оценяват по тяхната спра-
ведлива стойност или амортизирана стойност в зависимост от тяхната класификация, а финан-
совите пасиви – по амортизируемата им стойност, определена по метода на ефективната лихва.

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

Обезценка

На датата на всеки финансов отчет ФПБ преценява дали съществуват обективни обстоя-
телства, които се явяват индикатори за трайна обезценка на всеки отделен финансов актив, 
който не се оценява по справедлива стойност през отчета за резултата от дейността (в ре-
зултата за годината). Приема се, че когато се наблюдава значително и/или трайно намаление в 
справедливата стойност на даден актив спрямо отчетната цена на придобиване е налице обез-
ценка.

Размерът на обезценката е равен на разликата между балансовата стойност на актива с 
неговата възстановителна стойност, която е текущата справедлива стойност.

Отписване

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

– реализира икономическите ползи от правата по договора; или

– изгуби контрола върху правото да реализира икономическите ползи от договора; или
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– изтече срокът на това право; или

– направи отказ от това право.

Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато:

– задължението бъде погасено; или

– задължението отпадне; или

– срокът за изпълнение на задължението изтече.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти представляват парични средства по разпла-
щателни сметки, представени по номинална стойност.

2.7. Имоти, оборудване и нематериални активи

ФПБ ползва имоти, оборудване и нематериални активи, които са представени във финансо-
вия отчет на ФГВБ.  

2.8. Данъци върху печалбата

Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките ФПБ е освободен от заплащането 
на държавни и местни данъци и такси по операциите по финансиране на действия по преструк-
туриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвести-
ционни посредници.

3. ГОДИШНИ ВНОСКИ

С Решение от 20.11.2015 г. Управителният съвет на Българската народна банка определи 
годишните вноски на 23 банки, общо в размер на 82 172 хил. лв., които бяха внесени в срок.

4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

  31.12.2015 г.

  хил. лв.

Разплащателни сметки в левове  82 172

    82 172

Наличните към 31 декември 2015 г. парични средства са по разплащателна сметка в Българ-
ската народна банка.
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