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Уважаеми господа,
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удоволствието да представя на Вашето внимание Годишния отчет на Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките за 2020 година.
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Председател на Управителния съвет 

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
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Използвани съкращения:

АСИ – Aвтоматизирана система за изплащане

БВП – брутен вътрешен продукт

БНБ – Българска народна банка

Директива 2014/49/ЕС – Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на 
депозити

ДЦК – държавни ценни книжа

ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕБО – Европейски банков орган

ЕК – Европейска комисия

ЕKС – eдинна клиентска справка

ЕС – Европейски съюз

ЕСГД – Европейска схема за гарантиране на депозитите

ЕФП – Единен фонд за преструктуриране

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

ЗЗД – Закон за задълженията и договорите

ЗКИ – Закон за кредитните институции

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

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

МВФ – Международен валутен фонд

МСС – Международни счетоводни стандарти

МСФО – Международни стандарти за финансово отчитане

СГД – схема за гарантиране на депозити

УС – Управителен съвет

ФПБ – Фонд за преструктуриране на банки

ФГВБ или Фондът – Фонд за гарантиране на влоговете в банките

ХИПЦ – хармонизиран индекс на потребителските цени



7

Годишен отчет 2020

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 годишни 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 право-

мощията на синдика в производствата по банкова несъстоятелност.

Съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвести-

ционни посредници ФГВБ участва във финансиране на преструктурирането на кредитни институ-

ции, като поема загубите вместо гарантираните вложители в процеса на преструктуриране при 

спазване на изискванията на закона.
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Обръщение на председателя

Уважаеми госпожи и господа,

Изминалата 2020 г. беше безпрецедентна с промените, които наложи в личния и работен ритъм 
на живот в световен мащаб.

ФГВБ трябваше адекватно да отговори на изникналите предизвикателства, като освен промя-
ната в режима на работа с цел осигуряване изпълнението на функциите на Фонда, бяха направени и 
необходимите стъпки за запазване живота и здравето на служителите.

В средата на годината, вследствие на законодателните промени, произтичащи от присъеди-
няването на Република България към Валутния механизъм II, средствата на Фонда за преструкту-
риране на банки, управлявани от ФГВБ от създаването му през август 2015 г., бяха прехвърлени на 
Българската народна банка в качеството ґ на орган за преструктуриране.

През годината продължи изпълнението на Петгодишната програма за осребряване на активите 
на КТБ АД (н). Вследствие на положените усилия бяха разпределени средства по втората и трета-
та частична сметка за разпределение в общ размер на 435.6 млн. лв., от които ФГВБ като най-голям 
кредитор получи от втората частична сметка 320.6 млн. лв.

Независимо от епидемичната обстановка и в съответствие с Програмата за провеждане на 
стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете за периода 2017-2021 г. Фондът успя да 
извърши почти всички от заложените за годината тестове.

Бяха прецизирани разпоредби от Наредба № 29 за определяне на реда на финансиране на адми-
нистративните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Фондът продължи да изпълнява стриктно и ангажиментите си по Заемните споразумения с 
Международната банка за възстановяване и развитие и Европейската банка за възстановяване и 
развитие.

Фондът продължи сътрудничеството си с институционалните си партньори – Министерство-
то на финансите, Българската народна банка, Асоциацията на банките в България и банковата 
общност.

Независимо от трудностите и ограниченията, наложени от създалата се извънредна обста-
новка, ФГВБ продължи да изпълнява законовите си функции и да допринася за стабилността и дове-
рието във финансовата система на страната.

Матей Матев
Председател на Управителния съвет 

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките



ГОДИШЕН ДОКЛАД  

НА РЪКОВОДСТВОТО
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Годишен доклад на ръководството за дейността на 
Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2020 г.

Обявеното в средата на март 2020 г. извънредно положение в България вследствие на раз-
пространението на коронавирусната инфекция COVID-19 и последващото обявяване и неколкократно 
удължаване на извънредната епидемична обстановка, в сила до края на април 2021 г., доведоха до 
промени както в дейността, така и в работния ритъм на ръководството и на експертния персонал 
на Фонда.

Във връзка с това се взеха мерки за осигуряване непрекъсваемостта на дейността на ФГВБ с 
въвеждане на дистанционен режим на по-голямата част от работата на служителите на Фонда и 
ограничаване на физическото присъствие в сградата му. Предприеха се стъпки, с които беше гаран-
тирано протичането на процесите в работата на ФГВБ, за които няма възможност да се използва 
дистанционна форма, като се осигури нужната информационна инфраструктура. Отчасти бяха на-
правени промени на някои процеси, за които има възможност да се използва електронна форма на 
работа. Комуникацията на вътрешно и външно ниво се водеше основно по електронен път и телефон 
с цел минимизиране на физическите срещи.

Системата за гарантиране на влоговете през 2020 г.

Промени в нормативната рамка

Прехвърляне на средствата на Фонда за преструктуриране на банки

На 27 юли 2020 г., в изпълнение на § 56, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни 
институции и инвестиционни посредници (обн. ДВ, бр. 37 от 2019 г.) и в нормативно установения 
срок – 14 дни след публикуването на Решение (ЕС) 2020/2015 на Европейската централна банка от 24 
юни 2020 година за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка 
и Българската народна банка (ЕЦБ/2020/30) в Официалния вестник на Европейския съюз, от която 
дата решението започва да се прилага, всички средства във Фонда за преструктуриране на банки 
в размер на 701 166 хил. лв. бяха преведени по сметка на БНБ в качеството ґ на орган за преструк-
туриране.

Наредба № 29 за определяне на реда на финансиране на административните разходи на 

Фонда за гарантиране на влоговете в банките

По предложение на УС на ФГВБ в края на 2020 г. БНБ прие промени в Наредба № 29 за определя-
не на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете 
в банките. Една част от промените са наложени от изменение на нормативни актове – Закона за 
гарантиране на влоговете в банките от 2019 г., както и Решение (ЕС) 2020/1015 на Европейската 
централна банка от 24 юни 2020 година за установяване на тясно сътрудничество между Европей-
ската централна банка и Българската народна банка (ЕЦБ/2020/30) и влизането в сила на чл. 134,  
ал. 3 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници. Друга част от промените са свързани със синхронизиране на Наредба № 29 с тексто-
вете в Наредба № 30 на БНБ за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни 
вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките. Вследствие на практиката по прилага-
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нето на Наредбата са направени и промени, свързани с реализираните от Фонда несъществени 
по размер приходи, както и някои промени във формата на бюджета. Освен това бяха променени 
текстове с цел корекция на счетоводни въпроси, както и във връзка с получаване на информация от 
банките. Допълнително, предвид влизането в сила на промени в ЗВПКИИП през годината, се извърши 
и редакция на текстове, свързани с функциите на ФГВБ по ЗВПКИИП, включително прехвърлянето 
на средствата на Фонда за преструктуриране на банки към БНБ в качеството ґ на орган за пре-
структуриране.

Защита на личните данни във ФГВБ

ФГВБ гарантира защитата на личните данни, обработвани във връзка с дейността на Фонда 
по изпълнението на мандата си съгласно изискванията на ЗГВБ, ЗБН и ЗВПКИИП, както и на всяка 
друга информация, съдържаща лични данни, обработвана от ФГВБ.

През 2020 г. Фондът извърши актуализация на отделни елементи от вътрешнонормативната си 
уредба за защита на личните данни с цел допълнителното ґ подобряване, както и за да отрази акту-
алните разпоредбите на приложимото законодателство в сферата на защитата на личните данни. 
ФГВБ извърши също и регулярен преглед и оценка на адекватността на въведените мерки за защита 
на обработваните от Фонда лични данни, които показаха, че въведените мерки са адекватни.

Програма за провеждане на стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете

Провеждането на стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете продължи да бъде 
основна насока в работата на ФГВБ, следвайки тенденциите както на европейско ниво, така и в 
световен мащаб.

Проведени тестове – тестове на единната клиентска справка, на операционния капаци-

тет, за финансиране и за оперативно трансгранично сътрудничество 

Програмата за провеждане на стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете за 
периода 2017-2021 г. включва всички основни сценарии за намеса на ФГВБ в областта на изплащане 
и защита на гарантираните влогове. През 2020 г. областите на проверката на готовността на 
Фонда да изпълни задълженията си бяха: проверка на качеството на стандартизираните файлове на 
единната клиентска справка, операционният капацитет, способността за финансиране и оператив-
ното трансгранично сътрудничество.

Във връзка с въведеното в средата на март 2020 г. извънредно положение УС на ФГВБ взе 
решение за временно преустановяване на провеждането на стрес тестове с оглед намаляване  
натоварването на банките, както и поради редуциране на физическото присъствие на служителите 
в сградата на ФГВБ. В средата на годината тестовете бяха възобновени.

Следвайки Програмата, беше заложено до края на годината да се проведат втори тестове с 
всички банки – членки на системата за гарантиране на влоговете, относно качеството на стан-
дартизираните файлове на единната клиентска справка, които към края на 2019 г. са били тествани 
само веднъж, но в условията на епидемичната обстановка вследствие на COVID-19 тестовете с 
три от банките не се проведоха. Извършването им се планира за първата половина на 2021 г.

За втори път бяха проведени тест за оперативно трансгранично сътрудничество и тест на 
способността за финансиране. През 2020 г. с цел разширяване обхвата на операционните тестове 
за пръв се проведоха два самостоятелни теста на операционния капацитет на Фонда.

Всички проведени тестове с банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, бяха 
оценени съгласно Методологията за оценка на проведените тестове, приета от УС на ФГВБ. След 
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повторните тестове беше установено подобряване на качеството и на времето за предоставяне 
на изискваните стандартизирани файлове на ЕКС. Тестваните банки получиха последващо детайлна 
информация за резултатите от тестовете, както и насоки за избягване на несъответствията.

ФГВБ активно участва в работата на създадените към Европейския банков орган работни гру-
пи във връзка с прегледа на Директива 2014/49/ЕС, включително и изготвяне на ревизия на Насоките 
относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/
ЕС, издадени от EБO.

Доразработване на софтуерната система на ФГВБ за целите на тестовете на СГД и 

изплащането на гарантираните влогове

През 2020 г. бяха направени доработки на софтуера за изплащане на гарантираните влогове – 
Автоматизирана система за изплащане на гарантираните влогове, като основната насока на рабо-
тата беше стартиране на проекта по промяна на АСИ – преминаване от TXT към XML формат при 
обработка и генериране на файловете за изплащане на гарантираните влогове, съгласно изисквани-
ята на Наръчника за оперативно трансгранично сътрудничество между на схемите на Европейския 
форум на институциите за гарантиране на депозити. Основната цел на тази разработка е въвеж-
дане на нов подход за структуриране на информацията, съблюдаване на изискванията на Наръчни-
ка, както и повишаване на ефективността и сигурността в работата на ФГВБ при изплащане на 
гарантираните влогове, при извършване на тестове на системата за гарантиране на влоговете, 
както и при трансгранични случаи.

Софтуерът на АСИ беше доразвит и на основата на установени пропуски при анализа на резул-
татите от извършените тестове.

Производство по несъстоятелност на КТБ АД (н)

И през 2020 г. ФГВБ продължи да изпълнява възложените му от ЗБН функции в производството 
по несъстоятелност на КТБ АД (н), като осъществяваше контрол относно законосъобразното и 
целесъобразното упражняване на правомощията на синдика, както и защитаваше интересите на 
кредиторите на банката.

В изпълнение на административно-контролните си правомощия по ЗБН Фондът осъществи 
през годината следните контролни дейности:

– даване на разрешения, свързани с изпълнение на одобрената от УС на ФГВБ програма за  
осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността;

– издаване на постановления за възлагане и одобряване на договори за продажба на права и 
вещи от масата на несъстоятелността;

– даване на разрешения за ползване на услуги на външни експерт оценители, както и за одобря-
ване на възнаграждението им;

– разрешения за продажби на активи и по реда на чл. 85, ал. 6, т. 2 от ЗБН;

– одобряване на месечните бюджети на синдика относно разноските в производството по 
несъстоятелност и приемане на отчетите на бюджета;

– предоставяне след мотивирано искане на предварителни разрешения за извършване на  
извънредни разходи в производството по несъстоятелност;

– даване на предварителни разрешения за извършването на всяка сделка или действие на син-
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дика с имуществен интерес над 10 000 лв.;

– предоставяне на предварителни разрешения за разпореждане с паричните средства на бан-
ката;

– даване на методически указания на синдика във връзка с упражняване на правомощията му;

– определяне на възнаграждението на синдика съгласно Наредба № 33 на БНБ;

– извършване на проверки на дейността на синдика; и

– одобряване на частичните сметки за разпределение и разглеждане на възражения, постъпили 
във ФГВБ, срещу изготвените от синдика на КТБ АД (н) частични сметки за разпределение 
на сумите между кредиторите на банката с приети вземания.

Запазване и попълване на масата на несъстоятелността на КТБ АД (н)

С цел попълване масата на несъстоятелността до края на 2020 г. синдикът на КТБ АД (н) е 
предприел правни действия по образуване и водене на над 1354 заповедни, установителни, отме-
нителни и изпълнителни производства, такива за връщане на получено имущество с произход от 
банката срещу трети лица, както и на производства по несъстоятелност срещу юридически лица 
(кредитополучатели, солидарни длъжници и др., включително и срещу трети лица). Срещу физически 
лица – длъжници на банката, са образувани 340 заповедни, установителни, отменителни и изпъл-
нителни производства. Образувани са общо 166 производства срещу бивши администратори на 
банката, от които 114 иска, предявени срещу бивши администратори на КТБ АД (н) за присъждане 
на обезщетение за причинени вреди на банката, и 52 обезпечителни производства. Висящи са 2 
производства срещу одитора КПМГ България, заверил отчетите на банката за последните години 
преди изпадането ґ в неплатежоспособност. Към 31 декември 2020 г. са висящи и 8 съдебни дела по 
подадени от кредитори на банката възражения срещу приети и неприети от синдика вземания по 
реда на чл. 66 и чл. 68 от ЗБН. Приключилите към 31 декември 2020 г. съдебни производства са 181.

Оспорени са прихващания за 1 928 455 хил. лв. в рамките на 217 заведени дела, като към 31 де-
кември 2020 г. висящите производства са 136, а приключилите – 81, на обща стойност 429 419 хил. лв.

От посочените по-горе производства се водят и 152 дела с правно основание чл. 60а и чл. 60б 
от ЗБН и чл. 135 от ЗЗД.

Процедура за осребряване на активи от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н)

Във връзка с административно-контролните си правомощия по ЗБН Фондът извърши през годи-
ната необходимите действия, свързани с провеждането на публична продан на съвкупности от вещи 
и имуществени права, както и на отделни вещи и имуществени права,  включени в одобрената от 
УС на ФГВБ през ноември 2016 г. Програма за осребряване на имуществото от масата на несъсто-
ятелността на КТБ АД (н).

Активите, които поне три пъти са предлагани на търгове чрез тайно наддаване и не са реа-
лизирани, по предложение на синдика на КТБ АД (н) при спазване на нормативните изисквания и с 
разрешение на председателя на УС на ФГВБ бяха включени в Програмата за осребряване за продажба 
по реда на чл. 85, ал. 6, т. 2 от ЗБН чрез пряко договаряне.

През 2020 г. продадените от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) вещи и имущест-
вени права, както и съвкупности от такива възлизат на 35 526 хил. лв., като от тях 16 407 хил. лв. 
са постъпилите средства от реализацията на облигации, а 15 766 хил. лв. – от реализацията на 
вземанията на банката.
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През 2020 г. събраните от синдика вземания възлизат на 261 350 хил. лв.

Сметки за разпределение на събраните средства от осребреното имущество между 

кредиторите на КТБ АД (н)

Към 31 декември 2020 г. с решение на основание чл. 99, ал. 1 от ЗБН Управителният съвет на 
ФГВБ е одобрил три, изготвени от синдика на КТБ АД (н) частични сметки за разпределение на  
налични суми в масата на несъстоятелността между кредитори на КТБ АД (н) с приети вземания 
по чл. 69, ал. 1 от ЗБН.

Изплащането на дължимите суми от първата частична сметка за разпределение между креди-
торите на КТБ АД (н) стартира през май 2019 г. и до 31 декември 2020 г. е изплатена сума в размер 
на 535 398 хил. лв.

Втора частична сметка за разпределение

С решение на УС на ФГВБ беше одобрена втората частична сметка за разпределение на обща 
стойност 430 000 хил. лв., от които разпределени суми – 417 053 хил. лв., и заделени суми по чл. 96, 
ал. 1 от ЗБН – 12 947 хил. лв.

На 8 септември 2020 г. в изпълнение на чл. 99, ал. 4 от ЗБН започна изплащането на дължимите 
суми по втората частична сметка за разпределение между кредиторите на КТБ АД (н). Фондът  
получи 320 648 хил. лв. До края на 2020 г. на кредиторите на КТБ АД (н) от втората частична смет-
ка за разпределение е изплатена сума в размер на 384 883 хил. лв.

Трета частична сметка за разпределение

През 2020 г. беше одобрена от УС на ФГВБ третата частична сметка за разпределение на 
стойност 5569 хил. лв., с която е разпределена сума на обезпечен кредитор с ред на удовлетворява-
не по чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗБН, при спазване на изискванията на чл. 101 от ЗБН. Сумата е изплатена 
на 7 октомври 2020 г.

Четвърта частична сметка за разпределение

На 17 февруари 2021 г. беше обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел изготвената от синдика на КТБ АД (н) четвърта частична сметка за разпреде-
ление на стойност 250 000 хил. лв.

Отчетност в производството по несъстоятелност на КТБ АД (н)

Синдикът на КТБ АД (н) се отчиташе за ръководеното от него производство по несъстоятел-
ност в месечните отчети за дейността си, които предоставяше на министъра на финансите и на 
ФГВБ, на чийто уебсайт те бяха публикувани без защитената по закон информация.

Синдикът изготвяше месечни доклади за дейността си и справки при спазване на законовите 
изисквания и във формат и съдържание, определени от УС на ФГВБ.

Приетите от УС на Фонда месечни отчети на председателя на УС на ФГВБ относно изпълне-
нието на функциите му по ЗБН се изпращаха за сведение в Народното събрание.

В изпълнение на чл. 43 от ЗБН актовете на ФГВБ в производството по несъстоятелност на 
КТБ АД (н) бяха вписвани в отделна книга, която се води и в електронен вид и е публична и достъпна 
на уебсайта на Фонда.
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Информиране на кредиторите на КТБ АД (н)

Фондът предоставяше информация на кредиторите на КТБ АД (н) основно чрез уебсайта си, 
където през годината бяха публикувани месечният отчет на синдика, електронният регистър 
на актовете на Фонда и друга информация, свързана с производството по несъстоятелност на  
КТБ АД (н).

На кредиторите на КТБ АД (н) се предоставяше при поискване информация за хода на изплаща-
нето на сумите по частичните сметки за разпределение.

Междуинституционално сътрудничество

През 2020 г. ФГВБ продължи да координира дейностите си с институционалните си партньори –  
Министерството на финансите, Българската народна банка и Асоциацията на банките в България.

Фондът участваше в работата на създадената със заповед на министъра на финансите Ра-
ботна група № 26 „Финансови услуги· към Съвета по европейски въпроси чрез предоставяне на ста-
новища в рамките на своята компетентност.

През годината ФГВБ взе участие и в работата на ръководената от Министерството на фи-
нансите междуведомствена Работна група по финансова грамотност, която изготви Национална 
стратегия за финансова грамотност и План за действие към нея за периода 2021-2025 г., които бяха 
одобрени от Министерския съвет в началото на февруари 2021 г.

Заемни споразумения с Международната банка за възстановяване и развитие 
и Европейската банка за възстановяване и развитие

През годината Фондът продължи да обслужва своите задължения към Европейската банка 
за възстановяване и развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, в съот-
ветствие със Заемните споразумения с двете институции, сключени през 2016 г. и осигуряващи 
държавногарантирани заеми за ФГВБ. Към края на 2020 г. задълженията на Фонда по държавнога-
рантираните заеми от двете международни финансови институции са 586.95 млн. лв. към МБВР и  
585.73 млн. лв. към ЕБВР.

След получаването на средствата от втората частична сметка от КТБ АД (н) и годишните 
премийни вноски УС на ФГВБ разгледа възможностите да бъде извършено предсрочно погасяване 
на задължения към МБВР и/или ЕБВР. В тази връзка, след получаване на предварително съгласие от 
страна на гаранта, ФГВБ получи съгласие от страна на ЕБВР да отпадне изискването паралелният 
инструмент със Световната банка да се поддържа в размер не по-малък от размера на непогасе-
ната част от заема от ЕБВР. По този начин Фондът получава по-голяма гъвкавост по отношение 
вземането на решение за предсрочно погасяване.

Предложение на Европейската комисия за създаване на Европейска схема за
гарантиране на депозитите

През 2020 г., макар и със слаба интензивност предвид ситуацията с разпространението на 
COVID-19, продължиха дискусиите и преговорите на ниво Европейски съюз относно създаването на 
Европейска схема за гарантиране на депозитите за страните от еврозоната като трети стълб на 
Банковия съюз.
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ФГВБ следи процеса на преговорите от ноември 2015 г., когато Европейската комисия предложи 
създаването на ЕСГД като част от широкообхватен пакет от мерки за укрепването на Икономи-
ческия и паричен съюз, и в частност – завършването на Банковия съюз. ЕСГД се очаква да осигури 
по-висока и хомогенна защита на влоговете в еврозоната, да намали уязвимостта на националните 
СГД от големи местни шокове, да повиши нивото на доверие на вложителите в отделните държави, 
както и да отслаби финансовата връзка между банките и суверена. През периода 2016-2018 г. бяха 
предложени различни варианти за ЕСГД, включително предложението на ЕК от октомври 2017 г. и 
предложеният през юли 2018 г. от Австрийското председателство „хибриден модел·, като дискусии-
те се водеха на техническо равнище в Работната група за укрепване на Банковия съюз към Съвета 
на ЕС. През декември 2018 г. на срещата на върха на страните от еврозоната беше даден мандат 
на Работната група на високо равнище за обсъждане създаването на ЕСГД, като за база на прегово-
рите беше избран „хибридният модел·, но консенсус не беше постигнат и през 2019 г. На срещата 
на върха на страните от еврозоната през декември 2019 г. Еврогрупата не можа да договори пътна 
карта за стартиране на политическите преговори за създаването на ЕСГД и министрите отново 
върнаха досието за дискусии на техническо ниво.

След изборите за Европейски парламент през 2019 г. новият председател на ЕК подчерта необ-
ходимостта от създаването на ЕСГД. Въпреки това и през 2020 г. по време на председателството 
на Хърватия и Германия не беше постигнат консенсус предвид големите различия в позициите на 
държавите членки, включително по ключови въпроси относно дизайна на ЕСГД.

Международно сътрудничество

През изминалата година ФГВБ продължи дейното си участие в работата на Европейския форум 
на институциите за гарантиране на депозити. Експерти на ФГВБ – членове на работните групи 
по трансгранично сътрудничество, Банков съюз, стрес тестове, рисково претеглени вноски, бази 
данни, прехвърляне на вноски и информиране на обществеността, даваха мнения и становища по из-
готвени документи и участваха в информационния обмен под формата на запитвания и въпросници 
между членовете му. Проведените множество работни срещи, както и Годишното общо събрание на 
Европейския форум се извършваха дистанционно предвид ограничителния пандемичен режим.

Представители на Фонда участваха дистанционно в Годишното общо и Извънредното общо 
събрание и в работни срещи на Международната асоциация на институциите за гарантиране на 
депозити. Експертите на Фонда предоставяха отговори на въпросници и запитвания на членовете.

ФГВБ е член учредител на двете професионални организации от 2002 г.

Информиране на обществеността

ФГВБ е поставил в центъра на комуникационната си дейност информирането на вложителите 
за основните параметри на системата за гарантиране на влоговете. За целта Фондът използва 
разнообразни канали за комуникация, като уебсайтът на ФГВБ продължи да бъде основен инстру-
мент, чрез който своевременно и точно се предоставяше информация за дейността на Фонда и 
защитата на влоговете. Неговата роля нарасна в условията на въведеното през март 2020 г. в Бъл-
гария извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 и продължаващата и до момента 
извънредна епидемична обстановка.

Съгласно Стратегията за повишаване на информираността на обществеността за система-
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та за гарантиране на влоговете, в допълнение на изготвения през 2019 г. въвеждащ видеоклип за 
гарантирането на влоговете – Основни характеристики на системата за гарантиране на влогове-
те, и следвайки плана за 2020 г., бяха изработени два нови тематични видеоклипа: Размер на гаран-
тираното покритие и Изплащане на гарантираните суми. С тях се покриват основните аспекти 
на гарантирането на влоговете, като в този за покритието са включени и видовете гарантирани 
влогове. Новите видеоклипове също бяха качени в YouTube канала на ФГВБ и на уебсайта на Фонда в 
началото на декември 2020 г. Всички видеоклипове са със субтитри на български и английски език.

За да отбележи Световния ден на спестовността – 31 октомври, за втора поредна година Фон-
дът организирана едноседмична банер кампания на ФГВБ за интернет, която да отвежда посетите-
лите на един от най-големите уеб портали до уебсайта на Фонда. Съпътстващо беше публикувана 
и статия, разясняваща основните характеристики на системата за гарантиране на влоговете.

Управление на човешките ресурси

В условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка се въведе основно 
дистанционен режим на работа с цел запазване здравето на ръководството и на служителите.

Въпреки създалата се ситуация, следвайки изпълнението на политиката на ФГВБ за повиша-
ване на компетенциите на експертите, те участваха в съответстващи на квалификациите им 
обучения в дистанционна форма.

Във ФГВБ към 31 декември 2020 г. работят 20 служители.

Организационна структура на ФГВБ към 1 януари 2021 г.

По повод на решението на Министерския съвет на Република България от края на януари 2021 г., 
с което беше удължен срокът на обявената на 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, 
свързана с епидемията от COVID-19 до края на април 2021 г., към датата на приемане на доклада 
ръководството на Фонда за гарантиране на влоговете в банките не очаква това да окаже значите-
лен неблагоприятен ефект върху плановете и работата на Фонда през 2021 г. Фондът е предприел 
необходимите действия за поддържане на дейността си.

Управителен съвет

Председател на УС Експерти

 Отдел  
„Гарантиране  
на влоговете  
и банкова 
несъстоятел-
ност·

 Отдел  
„Оценка на  
риска и 
анализи·

 Отдел  
„Корпоративни 
комуникации и 
международно 
сътрудничест-
во·

 Отдел  
„Правен·

 Отдел  
„Финансово- 
счетоводен·

 Отдел  
„Човешки  
ресурси и  
администра- 
тивна  
дейност·

 Отдел  
„Трежъри·
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Този доклад е приет от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 
на 17 март 2021 г. и е подписан от негово име от:

Матей Матев
Председател на Управителния съвет 

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

Отчет за финансовото състояние на ФГВБ към 31 декември 2020 г.  

    хил. лв.

   31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

OБЩО АКТИВИ   1 415 363 1 084 714

– Парични средства и парични еквиваленти  1 080 784 698 081

– Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност 
 през друг всеобхватен доход   85 836 10 406

– Вземания от банки по суброгация   248 097 375 494

– Имоти и оборудване   530 572

– Нематериални и други активи   116 161

OБЩО ПАСИВИ   1 182 996 1 191 820

– Привлечен ресурс   1 172 672 1 172 142

– Задължения по гарантирани влогове   7 633 17 538

– Финансиране на административни разходи   2 099 1 546

– Други задължения   592 594

НЕТНИ АКТИВИ/(ПАСИВИ)   232 367 (107 106)
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Отчет за резултата от дейността на ФГВБ за годината, приключваща на

31 декември 2020 г.

    хил. лв.

   31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Резултат за годината   339 517  200 902

– Премийни вноски   161 685 164 075

– Доходи от инвестиции   (5 985) (2 670)

• Приходи/разходи от лихви по ДЦК, нетно  56 206

• Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК   (46) –

• Разходи за лихви по депозитни и разплащателни сметки  (5 995) (2 876)

– Приходи/(разходи) по гарантирани влогове в банка 
 с отнет лиценз   202 520 72 714

– Лихви по привлечени средства   (18 703) (33 217)

– Приходи от финансиране на административни разходи  2 677 2 756

– Общи административни разходи   (2 677) (2 756)

Други компоненти на нетните активи   

Всеобхватен доход, който в бъдеще ще се отчете 

през Отчета за резултата от дейността  (44) (173)

– Нетна промяна в справедливата стойност на 
 финансови активи, отчитани по справедлива стойност 
 през друг всеобхватен доход   (37) (181)

• Загуби, възникнали от преоценки през годината  (173) (181)

• Намалени с: корекция от прекласификация на печалби/ 

 (загуби), включени в резултата за текущата година 136 –

– Актюерска (загуба)/печалба   (7) 8

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА   339 473 200 729

Отчет за паричните потоци на ФГВБ за годината, приключваща на  

31 декември 2020 г. 

хил. лв.

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

 2020 г.  2020 г. 2019 г. 2019 г.

Парични средства и  

парични еквиваленти 698 081 1 080 784 650 996 698 081
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Отчет за промените в нетните активи на ФГВБ към 31 декември 2020 г.

 хил. лв.

Салдо на 1 януари 2019 г.     (307 835)

Общо всеобхватен резултат за годината   200 729

Салдо на 31 декември 2019 г.    (107 106)

Общо всеобхватен резултат за годината   339 473

Салдо на 31 декември 2020 г.    232 367

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

 хил. лв.

   31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Финансови активи    

Категория „Финансови активи, отчитани 
по амортизирана стойност·    

Парични средства и парични еквиваленти  1 080 784 698 081

Категория „Финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност през друг всеобхватен доход·     

Държавни ценни книжа   85 836 10 406

Категория „Финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност през печалбата и загубата·     

Вземания от банки по суброгация   248 097 375 494

   1 414 717 1 083 981

Финансови пасиви    

Категория „Финансови пасиви, отчитани 
по амортизирана стойност·    

Привлечен ресурс   1 172 672 1 172 142

Задължения по гарантирани влогове   7 633 17 538

Други задължения   592 594

   1 180 897 1 190 274
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Основни финансови съотношения на ФГВБ

   31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Коефициент на възвръщаемост на 
общите активи на ФГВБ   12.56% 3.40%

Коефициент на ликвидните активи 
спрямо общите активи на ФГВБ   81.36% 64.36%

Коефициент на бързоликвидните активи 
спрямо общите активи на ФГВБ   77.08% 64.36%

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.

Коефициентът на ликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ e изчислен като съот-
ношение от сумата на ликвидните активи с падеж до 1 година и книжата, емитирани на външните 
пазари от Република България, към общите активи на Фонда.

Коефициентът на бързоликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ е съотношението 
на сумата от паричните средства 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 2020 г.

През 2020 г. реалният БВП на глобалната икономика се сви с 4.3%. Развитието на пандемията 
от COVID-19 и необходимостта от налагането на рестриктивни мерки от разнороден характер с 
цел овладяването на разпространението на вируса оказаха силен натиск върху международния об-
мен на стоки и услуги. Вследствие на това обемът на търговския обмен в световен план отбеляза 
безпрецедентен спад от 9.5% на годишна база, след реализираните нараствания от съответно 
4.3% и 1.1%, които бяха регистрирани през 2018 г. и 2019 г. Високите нива на несигурност оказаха 
ефект и върху движението на капитали, като в хода на 2020 г. размерът на преките чуждестранни 
инвестиции в световен мащаб се сви от 1489 млрд. долара през 2019 г. до 859 млрд. долара, или спад 
от 42% на годишна база. Прилагането на широк спектър от фискални стимули с цел компенсирането 
на негативните икономическите последствия от пандемията доведе до допълнителен ръст в аку-
мулирането на публичен дълг в редица държави. По данни на МВФ през 2020 г. размерът на реализи-
раните като следствие от пандемията публични разходи достигна приблизително 14 трлн. долара, 
а средното отношение между публичен дълг и БВП – исторически най-високите си равнища от 98%, 
нараствайки с 14 процентни пункта спрямо края на 2019 г. Монетарната политика във водещите 
световни икономики остана акомодативна, като въпреки сравнително ниските нива на инфлация, 
рискът от натрупването на дисбаланси във финансовия сектор остава налице.

Наред с последствията от пандемията от COVID-19 през последната година американската 
икономика беше засегната и от нарасналата несигурност около изборите в САЩ и социалното на-
прежение. Реалният БВП на страната намаля с 3.4%, реализирайки отрицателен годишен темп на 
растеж за първи път от 2009 г. насам. Сигналите от пазара на труда в САЩ остават по-скоро сме-
сени. Прогнозите за 2021 г. и 2022 г. са индикаторът да нарасне със съответно 5.1% и 2.1%. Въпреки 
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че към края на годината нормата на безработица в страната се възстанови до нивото от 6.7%, 
след като през април 2020 г. тя се увеличи неколкократно до рекордните стойности от 14.7%, сигна-
лите от трудовия сектор остават смесени. Вследствие на предприетите през годината фискални 
мерки във връзка с овладяването на здравните и икономическите последствия от пандемията бю-
джетният дефицит в страната достигна 14.9% от БВП, което бележи най-високата стойност от 
1946 г. насам, като към края на 2020 г. размерът на акумулирания публичен дълг достигна 98% от 
БВП. В унисон с предприетите фискални мерки паричната политика в САЩ също пое акомодативен 
курс. През 2020 г. Федералният резерв свали целта си за основния лихвен процент от интервала 
между 1.75% и 2.00% до 0.00%-0.25%, като сигнализира, че очаква ставките да останат близки до 
нула до 2023 г., а на последното заседание на институцията беше взето решение програмата за 
изкупуване на активи на стойност от поне 120 млрд. долара на месец да бъде продължена, докато 
не бъде постигнат значителен напредък в целите за максимална заетост и ценова стабилност. 
Целевата норма за инфлацията на институцията остава 2%.

През 2020 г. икономиката на страните от еврозоната също беше сериозно засегната от пан-
демията, като напускането на ЕС от страна на Великобритания и създалата се несигурност около 
последствията от реалните измерения на този процес оказаха допълнителен натиск. През измина-
лата година реалният БВП на еврозоната отбеляза отрицателен темп от -7.4%. Очакванията са 
през 2021 г. реалният БВП да нарасне с 3.6%, а през 2022 г. – с 4.0%, като пълно възстановяване до 
предкризисните равнища може да се очаква най-рано през 2023 г. Въпреки предприетите единни мер-
ки срещу ефектите от пандемията, управлението на кризата в отделните държави – членки на ЕС, 
както в здравен, така и в икономически план, остава с разнороден успех. В аспекта на монетарната 
политика ЕЦБ продължи да води силно акомодативна парична политика, като през 2020 г. лихвеният 
процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно 
улеснение и депозитното улеснение се запазиха на стойностите си от респективно – 0.00%, 0.25% 
и -0.50%. В допълнение на това УС на ЕЦБ въведе нова програма за закупуване на активи в условия-
та на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), с първоначален размер, възлизащ на 750 
млрд. евро, който впоследствие беше увеличен до 1.85 трлн. евро, а нетните покупки по програмата 
за закупуване на активи (APP) бяха увеличени с допълнителен временен пакет в размер на 120 млрд. 
евро до края на 2020 г. Условията по третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинанси-
ране (TLTRO III) също претърпяха допълнително рекалибриране с цел предоставянето на по-благопри-
ятни условия на контрагентите ґ.

През 2020 г. средният темп на растеж на реалния БВП на развиващите се икономики възлиза 
на -2.6% (спрямо 3.7% през 2019 г.), а този на развитите спада до -5.4% (спрямо 1.6% през 2019 г.). 
Очаква се през 2021 г. и 2022 г. реалният БВП на страните от първата група да се увеличи с 5.2% и 
4.3%, а на тези от втората – със съответно 3.3% и 3.5%.

Прогнозите за глобалния икономически растеж за 2021 г. и 2022 г. са респективно 4.0% и 3.8%. 
Въпреки очакванията за постепенно възстановяване на темповете на растеж на глобалния БВП, 
прогнозната инфлация вероятно ще остане ограничена в краткосрочна перспектива, като прогноз-
ните стойности за 2021 г. са 1.5% за развитите икономики и 4.0% за развиващите се икономики. 
Рисковете за глобалното възстановяване през 2021 г. ще останат свързани основно със здравните 
измерения на пандемията и ефикасността на предприетите мерки.
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Икономиката на България през 2020 г.

В унисон с останалите държави от ЕС икономическата активност в България отчете силно 
забавяне в хода на 2020 г. Наложените ограничителни мерки в резултат на извънредното положение 
и епидемичната обстановка оказаха силен натиск върху българската икономика през изминалата 
година. След като реалният БВП на България се повиши с 1.82% на годишна база през първото три-
месечие на 2020 г., последвалият шок от развитието на пандемията от COVID-19 доведе до обръща-
не на положителните тенденции в динамиката на БВП на страната, наблюдавани през последните 
години. В резултат на това реализираният реален БВП през второто тримесечие на 2020 г. отчете 
стойности с 8.45% по-ниски спрямо тези, отчетени през същото тримесечие на предходната годи-
на. За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната 
и последвалите икономически последици от кризата българското правителство инициира редица 
антикризисни мерки. На ниво ЕС беше изготвен единен план за преодоляване на последствията от 
кризата. Въпреки предприетите мерки към този момент перспективите пред българската иконо-
мика остават неясни. 

През 2020 г. реалният БВП на България се сви с 4.15%, докато през 2019 г. беше отбелязан ръст 
от 3.69%. Най-силен спад по компоненти се наблюдава в износа на стоки и услуги, които бележат 
спад от 7.85 млрд. лв. или -11.32% спрямо стойността за предходната година, а дефицитът по вън-
шнотърговското салдо нараства от 1.38 млрд. лв. към края на 2019 г. до 4.54 млрд. лв. към края на 
2020 г. Брутното капиталообразуване възлиза на 19.52 млрд. лв., намалявайки с 2.42 млрд. лв. (-11.02%) 
спрямо предходната година, когато беше регистрирана стойност от 21.95 млрд. лв. Разходите за 
крайно потребление нарастват с 1.51 млрд. лв. или 1.84% на годишна база, като индивидуалното 
потребление на домакинствата се увеличава с 0.14 млрд. лв. (0.22%), а това на правителствения 
сектор – с 0.49 млрд. лв. (5.96%).

На фона на благоприятните тенденции, наблюдавани в развитието на трудовия пазар в страна-
та през последните години, към края на 2020 г. се наблюдава известно влошаване. Нормата на безра-
ботица отчита покачване до 5.2% спрямо рекордно ниските стойности от 4.1% към края на 2019 г. 
и 4.7% към края на 2018 г. Коефициентът на икономическа активност на лицата на възраст между 
15 и 64 години се понижава с 0.3 процентни пункта спрямо стойността си от предходната година.

Общият ХИПЦ към края на декември 2020 г. възлиза на 0.0% спрямо същия месец на предходната 
година, достигайки най-ниската си стойност от 2016 г. насам. Отчетеното годишно изменение в 
ХИПЦ през 2020 г. беше 3.1%.

Брутният външен дълг на България към края на декември 2020 г. възлиза на 36.86 млрд. евро и 
се увеличава с 1.68 млрд. евро (4.8%) в сравнение с края на 2019 г. (35.19 млрд. евро). Като процент 
от БВП брутният външен дълг е 61.1% и се увеличава с 3.6 процентни пункта спрямо края на 2019 г. 
(57.4%). Към края на 2020 г. вътрешният дълг на подсектор „Централно управление· възлиза на 3063 
млн. евро, регистрирайки увеличение от 75.06 млн. евро спрямо края на 2019 г., когато той се равня-
ваше на 2987.94 млн. евро, и представлява 5.0% от БВП на страната. Външният дълг на подсектор 
„Централно управление· възлиза на 11 748.21 млн. евро, регистрирайки увеличение от 2688.78 млн. 
евро спрямо края на 2019 г., когато той се равняваше на 9059.43 млн. евро, и представлява 19.3% от 
БВП на страната. Съотношението между общия дълг на подсектор „Централно управление· и БВП се 
увеличава през изминалата година и възлиза на 24.3%. През 2020 г. рейтинговата агенция Муудис по-
виши кредитния рейтинг на страната от Baa2 на Baa1, а Фич и Стандарт енд Пуърс запазиха оцен-
ките си неизменени спрямо края на 2019 г., променяйки перспективата от положителна на стабилна.

Към края на декември 2020 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма отчи-
та дефицит, възлизащ на 3531.6 млн. лв., което представлява 3.0% от БВП. Формираният дефицит е 
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резултат от излишък по националния бюджет в размер на 3550.8 млн. лв. и излишък по европейските 
средства в размер на 19.2 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към края на 2020 г. възлиза на 8.6 
млрд. лв. и намалява с 0.2 млрд. лв. спрямо края на 2019 г.

Съгласно разчетите на Европейската комисия се очаква ръстът на българската икономика 
през 2021 г. да бъде 2.7%, а през 2022 г. да достигне 4.9%. Икономическото възстановяване от пре-
търпения през 2020 г. шок ще остане силно зависимо от справянето със здравните измерения на 
пандемията от COVID-19.

Приложение № 3. Банкова система и гарантиране на влоговете

3.1. Банковата система на България

През 2020 г. българската банкова система не остана незасегната от икономическите измере-
ния на развиващата се в световен мащаб криза, продиктувана от пандемията от COVID-19. Спадът 
в икономическата активност очаквано оказа своето отражение и върху функционирането на кре-
дитните институции в страната. Въпреки неблагоприятната макроикономическа картина българ-
ската банкова система успя да абсорбира изпитания вследствие на кризата шок главно благодаре-
ние на водената през последните години политика на поддържане на високи нива на капитализация и 
ликвидност, както и навременния институционален отговор на ситуацията, а доверието в сектора 
остана високо. Атестат за това е наблюдаваният през годината ръст на годишна база както в 
кредитирането, така и в акумулирането на депозити. С цел запазване устойчивостта на банковата 
система и засилване на нейната гъвкавост в условията на продължаващата в страната извънредна 
епидемична обстановка Българската народна банка имплементира пакет от мерки на стойност 9.3 
млрд. лв. Предприетите мерки се изразяваха в капитализиране на пълния размер на реализираната 
от банките печалба, редуциране на част от чуждестранните експозиции на банките с цел осигу-
ряването на допълнителна ликвидност и отмяна на планираните за 2020 г. и 2021 г. увеличения на 
антицикличния капиталов буфер. В допълнение на това, в съответствие с Насоките на Европейския 
банков орган относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във 
връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), БНБ одобри и временен мораториум върху плащането на креди-
ти. Наред с предприетите от БНБ мерки правителството увеличи капитала на Българската банка 
за развитие със 700 млн. лв., като 500 млн. лв. от допълнителния ресурс следва да се използват за 
предоставянето на портфейлни гаранции по банкови заеми на търговски дружества, а 200 млн. лв. – 
за гарантирането на безлихвени потребителски заеми в размер до 1500 лв. Програма за банкови 
гаранции на стойност 170 млн. лв., чрез която се цели обезпечаването на корпоративни кредити на 
обща стойност 850 млн. лв., беше имплементирана и от Фонда на фондовете.

На фона на усложнената икономическа и здравна обстановка на 1 октомври 2020 г. Република 
България официално стана член на Европейския банков съюз. Вследствие на присъединяването на 
страната към Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране функциите 
по осъществяване на надзор върху пет системно значими български банки бяха прехвърлени от БНБ 
към Европейската централна банка, а тези на орган по преструктуриране – към Единния съвет за 
преструктуриране.

Общите активи на банковата система през 2020 г. нарастват с 9.8 млрд. лв. (8.59%) до  
124.01 млрд. лв.1 Делът на „парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на 
виждане· в активите на банковата система се повишава от 15.88% към края на 2019 г. до 21.87% 

1  Източник на данните за банковата система в отчета са публично достъпните данни на БНБ.
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към края на 2020 г. Делът на нетната стойност на кредитите и авансите от общата стойност 
на активите възлиза на 58.94%, а стойността им достига 73.09 млрд. лв.2 Вземанията от кредитни  
институции намаляват със 7.51 млрд. лв. (51.13%), а тези от централни банки възлизат на 0 лв. 
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите 
„централни банки· и „кредитни институции·) нараства с 4.84% (3.21 млрд. лв.), или с по-нисък темп 
от този за предходната година (8.84%). Спрямо края на 2019 г. заемите за нефинансови предприятия 
и за домакинства са съответно с 1.47 млрд. лв. (4.02%) и с 1.69 млрд. лв. (6.98%) повече. Кредитите за 
сектор „Държавно управление· намаляват с 0.04 млрд. лв. (3.84%), а тези за други финансови предпри-
ятия – с 0.09 млрд. лв. (1.85%). В структурата на брутните кредити и аванси делът на кредитите 
към нефинансови предприятия остава най-висок – 49.61%, следван от този на домакинствата – 
33.75%. Делът на кредитите и авансите към кредитни институции, други финансови предприятия и 
сектор „Държавно управление· е съответно 9.36%, 6.10% и 1.17%.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 5.71 млрд. лв., което предста-
влява 7.45% от общата брутна стойност на кредити и аванси. Позицията Необслужвани кредити, 
които са малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с просрочие по-малко или равно 
на 90 дни, отчита нарастване от 9.30% (0.20 млрд. лв.) през изминалата година, а необслужваните 
кредити с просрочие между 90 дни и 180 дни и тези с просрочие над 180 дни намаляват съответно 
с 33.52% (0.15 млрд. лв.) и 13.22% (0.46 млрд. лв.). Необслужваните кредити на нефинансови предприя-
тия намаляват с 9.01% на годишна база, понижавайки се до 3.80 млрд. лв., а тези на домакинствата 
отчитат повишение от 0.55% и достигат 1.78 млрд. лв., като необслужваните кредити, обезпечени 
с жилищен имот, намаляват с 5.63%, а необслужваните потребителски кредити се увеличават с 
5.74%. Натрупаната обезценка за кредитен риск и провизии възлиза на 3.59 млрд. лв. (3.62 млрд. лв. 
към края на 2019 г.), което представлява 4.68% (3.83% към края на 2019 г.) от брутната балансова 
стойност на отпуснатите кредити и аванси. Нетната стойност на необслужваните кредити и 
аванси към края на 2020 г. е 3.06 млрд. лв. (3.18 млрд. лв. към края на 2019 г.).

Депозитите в системата се увеличават и към края на 2020 г. достигат 105.73 млрд. лв., отчи-
тайки годишно нарастване от 8.52 млрд. лв. (8.77%), изпреварвайки увеличението от 7.51 млрд. лв. 
(8.37%), което беше регистрирано през 2019 г. Свиване в обема на депозитите се наблюдава при 
други финансови предприятия, които намаляват с 0.12 млрд. лв. (3.57%) и към края на 2020 г. възли-
зат на 3.30 млрд. лв. или 3.12% от общия размер на депозитите, както и при депозитите на кре-
дитни институции, които намаляват с 0.30 млрд. лв. (5.53%) и към края на годината възлизат на  
5.06 млрд. лв. или 4.79% от общия размер на депозитите. Депозитите на домакинствата се увели-
чават с 5.02 млрд. лв. (8.71%), достигайки 62.64 млрд. лв., а тези на нефинансовите предприятия –  
с 3.55 млрд. лв. (12.61%), достигайки 31.70 млрд. лв. В структурно отношение дяловете на депо-
зитите на домакинства и тези на нефинансови предприятия от общия размер на депозитите не 
претърпяват съществени промени, като към края на 2020 г. те възлизат съответно на 59.24% и 
29.98% спрямо стойностите им от 59.27% и 28.96%, регистрирани към края на 2019 г. Депозитите 
на сектор „Държавно управление· нарастват с 0.37 млрд. лв. (13.83%).

Банковата система на страната остава със стабилна ликвидна позиция към края на 2020 г. 
Размерът на ликвидния буфер нараства от 30.9 млрд. лв. към края на 2019 г. до 36.2 млрд. лв. към 
края на 2020 г. Нетните изходящи парични потоци се увеличават с 1.5 млрд. лв. на годишна база до  
13.0 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие възлиза на 279%.

Реализираната печалба в банковата система през 2020 г. намалява с 51.36% спрямо година  
по-рано до 0.81 млрд. лв. Нетният оперативен доход намалява с 1.65%, като приходите от лихви 

2  За разлика от периода юни 2015 г. – март 2020 г. „парични салда при централни банки и други влогове на виждане· не 
следва да се включват в обхвата на брутните кредити и аванси, а се докладват отделно.
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3  Към 1 януари 2021 г. 

намаляват с 0.98%, приходите от такси и комисиони – с 6.45%, а разходите за лихви нарастват с 
23.43%. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стой-
ност в печалбата или загубата, нарастват с 0.45 млрд. лв. (103.44%) през изминалата година.  
Съотношенията на възвръщаемост на активите и възвръщаемост на собствения капитал в края на  
2020 г. възлизат съответно на 0.66% и 5.31%.

Основното предизвикателство пред банковата система на България е свързано със справяне-
то с последствията от пандемията от COVID-19. В краткосрочен и средносрочен план може да се 
очаква увеличение в ръста на лошите кредити и редуциране на печалбите, както и известен ръст 
в дела на лошите кредити, като изтичането на срока на частния мораториум към края на март  
2021 г. е възможно да допринесе за това.

3.2. Банки, обхванати от системата за гарантиране на влоговете

В началото на годината банките – членки на системата за гарантиране на влоговете в Репу-
блика България, са 20, а в края – с една по-малко поради преобразуването на „Експресбанк· АД чрез 
вливането ґ в „Банка ДСК· ЕАД. След вписването на 30 април 2020 г. на вливането в Търговския ре-
гистър влоговете в „Експресбанк· АД и в „Банка ДСК· ЕАД се гарантираха поотделно за период от 
6 месеца. След изтичането на този период влоговете на едно лице в двете банки преди вливането 
се сумират за целите на покритието по гаранцията.

Списък на банките, влоговете в които са гарантирани от ФГВБ3

• Алианц Банк България АД

• Банка ДСК АД 

• Българо-американска кредитна банка АД 

• Българска банка за развитие АД

• Инвестбанк АД

• Интернешънъл Асет Банк АД

• Обединена българска банка АД

• Общинска банка АД

• ПроКредит Банк (България) ЕАД

• Първа инвестиционна банка АД

• Райфайзенбанк (България) ЕАД

• Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София

• Тексим Банк 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)
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Забележка: Посочените по-долу кредитни институции са клонове на банки от държави – членки 
на Европейския съюз, и те не участват в системата за гарантиране на влоговете в Република Бъл-
гария, тъй като са защитени от системата в страната по седалището на банката:

• Бигбанк АС – клон България

• БНП Париба С.А. – клон София

• БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България

• Варенголд Банк АГ – клон София

• ИНГ Банк Н.В. – клон София

• Ситибанк Европа АД – клон България

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

Общият размер на влоговете, попадащи в обхвата на гаранция към 31.12.2020 г., е 92 527 733 
хил. лв. (31.12.2019 г.: 84 561 494 хил. лв.). Общият брой на вложителите е 7 619 851 (31.12.2019 г.:  
7 923 003). Средният размер на влоговете на един вложител е 12 143 лв., а за 2019 г. – 10 673 лв.

През 2020 г. общият размер на влоговете, подлежащи на гаранция, нараства с 9.42%. Наблюда-
ва се увеличение на средния размер на влоговете на един вложител, който през 2020 г. нараства с 
13.77% спрямо 2019 г., или с 1470 лв.

Сума на влоговете, брой вложители и среден размер на влоговете на един вложител
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Структура на влоговете по валути

Влоговете в левове възлизат на 57 021 364 хил. лв. (61.63%).

Влоговете в евро възлизат на 29 124 646 хил. лв. (31.47%).

Влоговете в други валути възлизат на 6 381 723 хил. лв. (6.90%).

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.

Структура на влоговете по валути (млн. лв.)

Структура на влоговете по източници

Влоговете на нефинансовите предприятия възлизат на 29 037 421 хил. лв. (31.38%), като вло-
жителите са 468 935 на брой (6.15%). През 2020 г. сумата на тези влогове се увеличава с 2 778 332  
хил. лв. (10.58%), а броят на вложителите намалява с 15 560 (-3.21%) спрямо 2019 г.

Влоговете на домакинствата възлизат на 63 201 182 хил. лв. (68.31%), като вложителите са  
7 147 285 на брой (93.80%). През 2020 г. влоговете на домакинствата отбелязват ръст от 5 235 013 
хил. лв. (9.03%), а като брой вложители – спад от 286 987 (-3.86%).

Влоговете на вложителите по чл. 12, ал. 3 от ЗГВБ възлизат на 289 130 хил. лв. (0.31%) и са 3631 
на брой (0.05%).

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

Гарантиран размер на влоговете до нивото на покритие

Към 31 декември 2020 г. гарантираният размер на влоговете до нивото на покритие е 65 768 
млн. лв. при 60 494 млн. лв. към 31 декември 2019 г. (8.72% ръст).

Към 31 декември 2020 г. процентът на покритие на гаранцията, т.е. съотношението между га-
рантирания размер на влоговете до нивото на покритие към общия размер на влоговете, попадащи 
в обхвата на гаранция, е 70.98% при 71.54% за 2019 г.

Покритие на влоговете (млн. лв.)

Източник: ФГВБ
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Информация за годишните премийни вноски за 2020 г. на банките

Всички банки преведоха дължимите годишни премийни вноски за 2020 г., които са в размер на 
161 685 хил. лв.

През 2020 г. няма новоучредени банки в България, които да бъдат обхванати от системата за 
гарантиране на влоговете.

Приложение № 4. Инвестиционна политика и управление на активите

Управлението на активите на ФГВБ в съответствие с обществения интерес е водещ принцип, 
заложен в ЗГВБ и вътрешните нормативни актове, регламентиращи инвестиционната дейност. 
Основна отговорност на Фонда е съхраняването и гарантирането на публичните средства, 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 и Инвестиционната политика на ФГВБ средствата на Фонда могат да се ин-
вестират в депозити в БНБ и във високоликвидни дългови ценни книжа, издадени или гарантирани 
от българската държава или издадени от други държави членки, трети държави, Европейската цен-
трална банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и раз-
витие или други чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, 
включително наднационални организации на държавите членки, които имат кредитен рейтинг една 
от двете най-високи оценки, присъден от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани или сер-
тифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009.

До 27 юли 2020 г. съгласно ЗВПКИИП УС на ФГВБ вземаше и решения за инвестиране на сред-
ствата на Фонда за преструктуриране на банки при спазване на принципите за сигурност, лик-
видност и диверсификация, както и всички останали нормативни изисквания. На 27 юли 2020 г. 
средствата на ФПБ в размер на 701.17 млн. лв. бяха прехвърлени на Българската народна банка в 
качеството ґ на орган за преструктуриране във връзка с изискването на § 56, ал. 1 от Преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и по силата на чл. 7 от 
Регламент (ЕС) № 1024/2013 и Решение (ЕС) 2020/1015 на Европейската централна банка от 24 юни 
2020 година за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и  
Българската народна банка (ЕЦБ/2020/30).

Инвестиционен портфейл

Инвестиционният портфейл на ФГВБ към 31 декември 2020 г. е 1 163 939 хил. лв. спрямо  
706 390 хил. лв. към края на 2019 г. Увеличението на портфейла на Фонда за 2020 г. е 457 549 хил. лв. 
и се дължи главно на комбинирания ефект от получените на 8 септември 2020 г. средства, с 
които ФГВБ е включен във втората частична сметка за разпределение на приети вземания към  
КТБ АД (н), в размер на 320.65 млн. лв. и събраните годишни премийни вноски от банките към ФГВБ 
за 2020 г. в размер на 161.69 млн. лв.

През 2020 г. средствата на Фонда са инвестирани в депозити в БНБ и в облигации, емитирани 
от българското правителство. Делът на облигациите нараства от 1.47% от всички активи в края 
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на 2019 г. до 7.37% в края на 2020 г., като увеличението на дела на облигациите е вследствие на из-
вършени от ФГВБ покупки на български държавни ценни книжа на първичния и вторичния пазар с цел 
намаляване на разходите за лихви по депозитите в левове и в евро в БНБ. През годината Фондът не 
извършваше покупки на чуждестранни дългови ценни книжа предвид пазарната конюнктура.

През годината Фондът продължи да обслужва своите задължения към Международната банка 
за възстановяване и развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие в съответствие 
със Заемните споразумения с двете институции, сключени през 2016 г. и осигуряващи държавнога-
рантирани заеми за ФГВБ. Към края на 2020 г. задълженията на Фонда по държавногарантираните 
заеми от двете международни финансови институции са 586.95 млн. лв. към МБВР и 585.73 млн. лв. 
към ЕБВР. 

Задълженията по заемите от МБВР и ЕБВР са целеви и не се разглеждат като част от инвес-
тиционния портфейл на ФГВБ.

Портфейл на ФГВБ
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Структура на активите по инструменти

Доходност на инвестиционния портфейл

Средната претеглена доходност до падежа на облигационния портфейл на ФГВБ, която е 1.26% 
в началото на 2020 г., отбеляза спад до ниво от 0.08% в края на първото тримесечие, а през четвър-
тото тримесечие се понижи допълнително – до 0.00% в края на годината. Понижаването е в резул-
тат от извършените през годината покупки на ДЦК на първичния и вторичния пазар, доходността 
по които е по-ниска от средната за портфейла до момента. Средната претеглена доходност на 
целия инвестиционен портфейл на Фонда отчете минимално повишение през годината до -0.65% 
спрямо нивото от -0.67% към края на 2019 г., което се дължи на повишаването на дела на облигации-
те в портфейла, доходността до падежа по които е по-висока от лихвения процент по депозитите 
в левове и в евро в БНБ.

Източник: ФГВБ

8.
49

%

Депозити в БНБОблигации

91
.5

1%

7.
09

%

92
.9

1%

5.
17

%

94
.8

3%

7.
37

%

92
.6

3%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие



34

Годишен отчет 2020

Доходност на портфейла (активи)

Валутна структура на инвестиционния портфейл

През 2020 г. във валутната структура на инвестиционния портфейл на ФГВБ се наблюдава уме-
рено увеличаване на дела на левовите инструменти за сметка на евровите. През второто и трето-
то тримесечие увеличението на дела на левовите инструменти беше значително по-силно изразено 
в резултат от получените годишни премийни вноски от банките в края на април и през май, както 
и на получената в началото на септември сума от втората частична сметка за разпределение на 
приети вземания към КТБ АД (н). В края на четвъртото тримесечие делът на левовите инструмен-
ти леко се понижи в резултат на извършени покупки на еврови книжа. Към края на годината делът 
на левовата експозиция представлява 82.67% от целия инвестиционен портфейл, а тази в евро и 
щатски долари е съответно 17.33% и 0.00% от портфейла.

Източник: ФГВБ
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Валутна структура на портфейла (активи)

Матуритетна структура на инвестиционния портфейл (активите). Модифицирана дю-

рация на портфейла от облигации

През 2020 г. инвестиционният портфейл на ФГВБ се характеризира с краткосрочна матури-
тетна структура, като делът на активите с матуритет до 1 г. е 93.51% към края на годината. 
Основната част от активите в инвестиционния портфейл на Фонда е съсредоточена в средства 
по овърнайт депозити в БНБ, които в края на годината са с дял от 92.63%. Дълговите ценни книжа 
са с дял от 7.37% от активите в инвестиционния портфейл на ФГВБ и са в матуритетния сегмент 
до 5 години.

С оглед на пазарната конюнктура ФГВБ поддържа ниска модифицирана дюрация на облигацион-
ния портфейл през 2020 г., макар и показателят да отбелязва известно нарастване през годината. 
Към края на 2020 г. модифицираната дюрация на облигационния портфейл е на ниво от 2.09 спрямо 
1.12 към 31 декември 2019 г., като нарастването на показателя е основно резултат от извършените 
покупки на ДЦК през 2020 г.
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Матуритетна структура на портфейла (активи)

Модифицирана дюрация на портфейла от облигации

Финансови резултати 

Доходите от инвестиции на ФГВБ през 2020 г. са (5985) хил. лв. спрямо (2670) хил. лв. за 2019 г. 
Нетната промяна в справедливата стойност на финансовите активи, отчитани по справедлива 
стойност през друг всеобхватен доход, за 2020 г. е (37) хил. лв. при (181) хил. лв. за 2019 г.

Източник: ФГВБ
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ОТЧЕТ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

 Приложения 2020 г. 2019 г.

  хил. лв.  хил. лв.

Премийни вноски 3 161 685 164 075

Доходи от инвестиции 4 (5 985) (2 670)

Приходи/(разходи) по гарантирани влогове 

в банка с отнет лиценз 5 202 520 72 714

Лихви по привлечени средства 6 (18 703) (33 217)

Приходи от финансиране на  

административни разходи 7 2 677 2 756

Общи административни разходи 7 (2 677) (2 756)

Резултат за годината  339 517 200 902

Други компоненти на нетните активи

Всеобхватен доход, който в  

бъдеще ще се отчете през Отчета

за резултата от дейността  (44) (173)

Нетна промяна в справедливата стойност на

финансови активи, отчитани по справедлива 

стойност през друг всеобхватен доход 4 (37) (181)

Актюерска (загуба)/печалба  (7) 8

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА 

ГОДИНАТА  339 473 200 729

Приложенията от страници 47 до 91 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 г.

 Приложения 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

  хил. лв. хил. лв.

АКТИВИ   

Парични средства и парични еквиваленти 8 1 080 784 698 081

Ценни книжа, отчитани по справедлива

стойност през друг всеобхватен доход 9 85 836 10 406

Вземания от банки по суброгация 10 248 097 375 494

Имоти и оборудване 11 530 572

Нематериални и други активи 12 116 161

ОБЩО АКТИВИ  1 415 363 1 084 714

ПАСИВИ   

Привлечен ресурс 13 1 172 672 1 172 142

Задължения по гарантирани влогове 14 7 633 17 538

Финансиране на административни разходи 15 2 099 1 546

Други задължения 16 592 594

ОБЩО ПАСИВИ  1 182 996 1 191 820

НЕТНИ АКТИВИ/(ПАСИВИ)  232 367 (107 106)

Приложенията от страници 47 до 91 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

 Приложения 2020 г. 2019 г. 

  хил. лв. хил. лв.

Парични потоци от основна дейност   

Получени премийни вноски от банки  161 685 164 076

Получена сума по частични сметки  
за разпределение от КТБ АД (н)  320 850 418 226

(Плащания)/постъпления по гарантирани  
влогове, нетно  (838) (2 044)

Плащания на персонала и за социално  
осигуряване  (1 753) (1 699)

Платени данъци  (180) (173)

Други постъпления/(плащания) за основната 

дейност, нетно  2 631 2 581

Нетни парични потоци от основна дейност  482 395     580 967    
   

Парични потоци от инвестиционна дейност   

Постъпления, свързани с ценни книжа,  
отчитани по справедлива стойност през друг  
всеобхватен доход  4 563 12 296 

Плащания, свързани с ценни книжа и  
парични средства  (86 015) (2 889)

Покупки на оборудване и други активи  (67) (71)

Нетни парични потоци, използвани в 

инвестиционна дейност  (81 519) 9 336

Парични потоци от финансова дейност   

Погасена главница и платени лихви на Р България  – (525 067)

Получен заем (платени лихви) от МБВР, нетно  (9 201) (9 202)

Платени лихви на ЕБВР  (8 972) (8 949)

Нетни парични потоци, използвани във 

финансова дейност  (18 173) (543 218)

Увеличение на паричните средства  

през годината    382 703 47 085

Парични средства и парични еквиваленти 

на 1 януари   698 081 650 996

Парични средства и парични еквиваленти 

на 31 декември 8 1 080 784 698 081 

Приложенията от страници 47 до 91 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕТНИТЕ АКТИВИ

за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

 

 Акумулиран  Преоценъчен Нетни

 резултат резерв от (пасиви)/

   ДЦК, активи

  отчитани по  

  справедлива 

  стойност 

  през друг 

  всеобхватен 

  доход  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Салдо на 1 януари 2019 г. (308 146) 311 (307 835)

   

Резултат за годината 200 902 – 200 902

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи, 

отчитани по справедлива стойност

през друг всеобхватен доход – (181) (181)

Актюерска печалба – 8 8

Общо всеобхватен резултат 200 902 (173) 200 729

Салдо на 31 декември 2019 г. (107 244) 138 (107 106)

   

Резултат за годината 339 517 – 339 517

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи, 

отчитани по справедлива стойност 

през друг всеобхватен доход – (37) (37)

Актюерска загуба –                        (7)                       (7)

Общо всеобхватен резултат 339 517 (44) 339 473

   

Салдо на 31 декември 2020 г. 232 273 94 232 367

 

Приложенията от страници 47 до 91 са неразделна част от финансовия отчет
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2020 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за Фонда

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е основан със Закона за гарантиране на вло-
говете в банките, обнародван в „Държавен вестник·, бр. 49 от 29.04.1998 г., отменен и заменен  
със Закона за гарантиране на влоговете в банките, обнародван в „Държавен вестник·, бр. 62 от 
14.08.2015 г., транспониращ Директива 2014/49/ЕС. През 2015 г. влезе в сила и Законът за възста-
новяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, транспониращ 
Директива 2014/59/ЕС, който определи функциите на ФГВБ в процеса на преструктурирането на 
банки. През 2019 г. ЗГВБ и ЗВПКИИП са променени, като от датата, на която започва да се прилага 
решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) 
№ 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка 
на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните инсти-
туции, Фондът за преструктуриране на банки започва да се управлява от БНБ, в качеството ґ на 
орган за преструктуриране, като се създават два отделни подфонда: подфонд с цел финансиране на 
прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по ЗВПКИИП по отношение 
на клонове на кредитни институции от трети държави и подфонд за набиране на вноски по чле-
нове 69, 70 и 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и прехвърлянето им към ЕФП. Разходите, свързани 
с управлението на ФПБ, от датата, на която започва да се прилага решението на Европейската 
централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, се финансират 
от таксите, събирани във връзка с функцията на БНБ по преструктуриране, съгласно чл. 59а от За-
кона за Българската народна банка. Управителният съвет на ФГВБ организира предоставянето на 
средства за финансиране на преструктурирането по реда на чл. 144 от Закона за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

На 10 юли 2020 г. беше обявено присъединяването на Република България към Банковия съюз, 
съгласно поетия от страната ангажимент и едновременно с това включването на българския лев 
във Валутния механизъм II. На 13 юли 2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше пуб-
ликувано Решение (ЕС) 2020/1015 на Европейската централна банка от 24 юни 2020 година за уста-
новяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна 
банка (ЕЦБ/2020/30). На 27 юли 2020 г. в изпълнение на § 56, ал. 1 от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране 
на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн. ДВ, бр. 37 от 2019 г.) и в нормативно 
установения срок – 14 дни след публикуването на решението на ЕЦБ, откогато то започва да се 
прилага, всички средства във Фонда за преструктуриране на банки в размер на 701 166 хил. лв. бяха 
преведени по сметка на БНБ в качеството ґ на орган за преструктуриране.

Целта на ФГВБ 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 протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции 
при условията и по реда на ЗВПКИИП и осигурява оптимална защита на интересите на кредитори-
те 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 осъществя-
ват дейност в Република България, когато в тази държава няма действаща система за гарантиране 
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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, предвидени в ЗГВБ. Фондът инвестира събраните средства при условията и по реда, 
определени в ЗГВБ. При отнемане от БНБ на лиценз на банка или обявяване от БНБ на влоговете в 
банка за неналични, или когато поради акт на съдебен орган вложителите нямат достъп до сред-
ствата си в банката, ФГВБ изплаща суми по влогове до 196 000 лв. на физически и юридически лица 
и в размер до 250 000 лв. за определените по реда на чл. 10 от ЗГВБ влогове. Наред с тези функции 
Фондът осъществява 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.

Управителният съвет на ФГВБ изготви междинен финансов отчет на Фонда за преструктури-
ране на банки към 26 юли 2020 г., който предостави на БНБ, в качеството ґ на орган по преструкту-
риране при прехвърлянето на средствата на 27 юли 2020 г.

ФГВБ не изготвя и не публикува консолидиран финансов отчет на Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките и на Фонда за преструктуриране на банки, тъй като двата фонда не са ком-
пания майка и дъщерна компания. ФПБ не е самостоятелно юридическо лице и ФГВБ действа като 
управляваща компания на ФПБ, без да я контролира по смисъла на изискванията на чл. 7 на МСФО 10 
„Консолидирани финансови отчети·.

За нуждите на статистиката и данъчната администрация данните, които ФГВБ подава, са 
консолидирани за двата фонда. В Отчета за собствения капитал, нетните активи на Фонда за 
преструктуриране на банки към 31 декември 2019 г. – в размер на 545 720 хил. лв., са отразени в на-
маление на финансовия резултат от минали години.

ФГВБ осъществява счетоводството си в съответствие с принципите и изискванията на Меж-
дународните счетоводни стандарти.

Адресът и седалището на управление на Фонда е 1606 София, ул. „Владайска· № 27.

Броят на персонала към 31 декември 2020 г. е 20 служители (31.12.2019 г.: 20).

Регулаторна рамка на дейността на Фонда

Дейността на Фонда е регламентирана със Закона за гарантиране на влоговете в банките, 
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 българска-
та държава или са издадени от други държави членки или трети държави, които имат кредитен рей-
тинг една от двете най-високи оценки, присъден от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани 
или сертифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009, или от Европейската централна банка, 
Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие или други 
чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения 
са оценени с една от двете най-високи оценки, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг, ре-
гистрирани или сертифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009.

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

-  председателят на Управителния съвет – от Министерския съвет;

-  заместник-председателят 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 съ-
вет 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 2020 г. съставът 
на Управителния съвет на Фонда е следният:

-  Матей Матев – председател на УС на ФГВБ, определен с Решение № 161 на Министерския съ-
вет от 26.03.2019 г.;

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

- Ирина Марцева – член, определена с Решение от 12.06.2019 г. на УС на Асоциацията на банките 
в България;

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

- Валери Димитров – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и заместник-
председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г.  

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ФГВБ

Счетоводни политики

Значимите счетоводни политики, следвани при съставянето на финансовия отчет са предста-
вени по-долу. Възприетите счетоводни политики са последователни с тези, прилагани през предход-
ния отчетен период, освен ако не е упоменато друго.

База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Фонда е изготвен в съответствие с Международните стандарти за 
финансово отчитане и разясненията, издадени от Комитета за разяснения на Международните 
стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. МСФО, приети от ЕС, е общопри-
етото наименование на рамка с общо предназначение за достоверно представяне, еквивалентно на 
дефиницията на рамката, въведена в § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счето-
водството – „Международни счетоводни стандарти·.

 Принцип на историческата стойност

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата стойност, 
с изключение на финансовите активи, класифицирани като: отчитани по справедлива стойност през 
друг всеобхватен доход (ДЦК) и отчитани по справедлива стойност през печалбата и загубата 
(вземане от КТБ АД (н)), които са оценени по справедлива стойност. Изключение от принципа на 
историческата стойност са и дефинираните доходи на персонала (провизии за пенсиониране), които 
се оценяват по настоящата стойност на задълженията по актюерска методология.

Фондът води своите счетоводни регистри в български лев, който приема като своя отчетна 
валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди левове, 
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освен ако нещо друго изрично не е указано.

Действащо предприятие

Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципа на действащо предприятие, кое-
то предполага, че Фондът ще продължи да съществува в обозримо бъдеще.  

Приблизителни оценки

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансово отчи-
тане изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обо-
сновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасиви-
те, 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 фактически резултати 
биха могли да бъдат различни от тях. Обектите, които предполагат по-висока степен на субектив-
на преценка или сложност, или където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са 
съществени за финансовия отчет, са оповестени в Приложение № 2.12.

2.1. Нови и изменени стандарти, приети от Фонда за гарантиране на влоговете в бан-

ките

Фондът е приложил следните стандарти и изменения за първи път за своя годишен отчетен 
период, започващ на 1 януари 2020 г.:

• Изменения в концептуалната рамка за финансово отчитане (издадени на 29 март 2018 г. и в 
сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г.)

• Определение за същественост – Изменения на МСС 1 и МСС 8 (издадени на 31 октомври 
2018 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г.)

• Реформа на референтните лихвени проценти – Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7 
(издадени на 26 септември 2019 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 яну-
ари 2020 г.)

• Определение за бизнес – Изменения на МСФО 3 (издадени на 22 октомври 2018 г. и в сила 
за придобивания от началото на годишния отчетен период, който започва на или след  
1 януари 2020 г.)

• Изменение на МСФО 16 „Лизинг· – Намаляване на наеми във връзка с COVID-19 (издадено на 28 
май 2020 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юни 2020 г.)

Всички промени в приетите стандарти, изброени по-горе, нямат ефект върху сумите, признати 
в предходни периоди, и не се очаква те да имат значително въздействие върху текущите или бъде-
щите периоди.

2.1.1. Нови стандарти, тълкувания и изменения, които все още не са приети от Фонда

Публикувани са определени нови счетоводни стандарти и тълкувания, които не са задължител-
ни за прилагане през отчетния период към 31 декември 2020 г. и не са били предварително приети 
от Фонда. По-долу е изложена оценката на Фонда за въздействието на тези нови стандарти и тъл-
кувания.

• Изменение на МСФО 4 „Застрахователни договори· – отлагане на МСФО 9 (издадено на 25 
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юни 2020 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2021 г.)

• Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 – Реформа на референтните 
лихвени проценти – Фаза 2 (издадени на 27 август 2020 г. и в сила за годишни периоди, за-
почващи на или след 1 януари 2021 г.)

Няма други стандарти, които все още не са приети, и които се очаква да имат значително 
въздействие върху Фонда през настоящия или бъдещ отчетен период, както и върху трансакциите 
в обозримо бъдеще.

2.1.2. Нови стандарти, тълкувания и изменения, които все още не са приети от ЕС

• МСФО 17 „Застрахователни договори· (издаден на 18 май 2017 г. и в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2023 г.), включително Изменение на МСФО 17 (издадено на  
25 юни 2020 г.)

• Изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети· – Класификация на текущи и нете-
кущи пасиви и Класификация на текущи и нетекущи пасиви – отсрочване на датата на вли-
зане в сила (издадени съответно на 23 януари 2020 г. и на 15 юли 2020 г., и в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г.)

• Изменения на МСФО 3 „Бизнес комбинации·, МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения·,  
МСС 37 „Провизии, условни пасиви и условни активи·, Годишни подобрения на МСФО – Цикъл 
2018-2020 г. (издадени на 14 май 2020 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 
1 януари 2022 г.)

2.2. Сравнителни данни

Фондът представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. 
Когато е необходимо, сравнителните данни се прекласифицират (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. Левът е 
фиксиран към 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 сдел-
ката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни 
обекти, 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 оценяват в български левове, като се използва заключителният обменен курс на БНБ.

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

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

Приходите от премийни вноски представляват годишни вноски, които банките с издаден лиценз 
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 дей-
ността (в резултата за годината) на датата, когато постъпят, но не по-късно от 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 държавни ценни книжа, реализирани-
те 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 финан-
сови активи.

Ефектите от нетната промяна в справедливата стойност на държавните ценни книжа (изме-
нение в „преоценъчния резерв· на финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг 
всеобхватен доход) се отчитат като изменение 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 из-
ползването на метода на ефективната лихва. Те включват и амортизацията на премията/дисконта 
и всяка друга разлика между първоначалната стойност на придобиване и стойността на уреждане 
(изплащане или продажба) на финансовия инструмент.

2.6. Финансови инструменти

Класификация

Класификацията на финансовите инструменти на Фонда е в зависимост от бизнес модела на 
управление на финансовите активи към датата на тяхното придобиване и характеристиките на 
договорните парични потоци. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на 
Фонда към датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние.

Фондът класифицира своите финансови активи в три основни категории: 

–  „финансови активи, оценявани по амортизирана стойност·, в които се включват парични-
те средства и паричните еквиваленти, търговски и други вземания с договорен характер 
и други, които се използват при бизнес модел, чиято цел е активите да бъдат държани, за 
да се съберат договорните парични потоци, които представляват единствено плащания по 
главница и лихви върху непогасената сума на главницата;

–  „финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход (с 
прекласификация в печалбата или загубата)·, в които се включват притежаваните от Фон-
да дългови ценни книжа, при които договорните парични потоци са единствено погашения по 
главница и лихви върху непогасената сума на главницата и чийто бизнес модел е да се дър-
жат с две основни цели – за събиране на договорните парични потоци и за продажби, когато 
се наложи; и   

–  „финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата·, в 
които се включват вземанията от банки по суброгация.
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Финансовите пасиви, които възникват във връзка с привлечен ресурс, се класифицират като 
„финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност·. Ангажиментите на Фонда към вложители 
по гарантирани суми на влоговете им в банки, за които са налице условията по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ, 
възникват по закон и за тях дисконтираната стойност е номиналната стойност.  

Първоначално признаване

Фондът признава финансов актив или финансов пасив в своя отчет за финансовото състояние 
тогава и само тогава, когато стане страна по договорните условия на финансовия инструмент на 
„датата на уреждане·. 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 възникване 
по тяхната справедлива стойност, която е равна на цената на придобиване и всички преки разходи 
по сделката.

Последващо оценяване

След първоначалното признаване Фондът оценява:

–  паричните средства и паричните еквиваленти по амортизирана стойност, определена по  
 метода на ефективната лихва;

–  ценните книжа по справедлива стойност през друг всеобхватен доход (с прекласификация в 
 печалбата или загубата);

–  вземанията от банки по суброгация по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Фондът класифицира всички финансови пасиви като оценявани впоследствие по амортизирана 
стойност, с изключение на задълженията по гарантирани влогове, които възникват по закон и за 
които дисконтираната стойност е номиналната стойност.

Ефектите от преоценка на финансови активи, класифицирани като „финансови инструменти, 
оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход (с прекласификация в печалбата 
или загубата)·, се признават като друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета за ре-
зултата от дейността и участват в показателя „всеобхватен резултат от дейността· на Фонда 
за съответния период. 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 по справедлива стойност

Печалби или загуби, възникващи от изменението в справедливата стойност на финансов актив, 
класифициран като „финансов инструмент, оценяван по справедлива стойност през друг всеобх-
ватен доход (с прекласификация в печалбата или загубата)·, 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 акти-
ви, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход·, а при неговата продажба и/
или отписване натрупаните ефекти се признават в текущия резултат за годината към „доходи от 
инвестиции·.
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Печалбите и загубите от преоценка на финансов актив, оценяван по справедлива стойност 
през печалбата или загубата, се включват текущо за периода, в който възникнат в отчета за ре-
зултата от дейността (в резултата за годината). 

Обезценка – признаване на очаквани кредитни загуби

Фондът е приел „Методология за оценка на очакваните кредитни загуби·. Фондът признава 
обезценки в размер на очакваните кредитни загуби както за финансовите активи, отчитани по 
амортизирана стойност, включително предоставени депозити на банки, така и за финансови акти-
ви по справедлива стойност през друг всеобхватен доход след първоначалното им признаване.

Към всяка отчетна дата – 30 юни и 31 декември, Фондът оценява дали кредитният риск на фи-
нансов инструмент се е увеличил значително след първоначалното признаване. При оценката следва 
да се отчита промяната в риска от настъпване на неизпълнение на задълженията по финансовите 
инструменти (вероятността за фалит на съответния емитент). За да направи тази оценка, Фон-
дът сравнява риска от настъпване на неизпълнение на задълженията по финансовия инструмент 
към отчетната дата и към датата на първоначалното признаване (предходна отчетна дата), и 
взема предвид разумната и аргументирана информация, достъпна без извършване на излишни разхо-
ди или усилия, която удостоверява значително увеличение на кредитния риск след първоначалното 
признаване. Фондът приема, че кредитният риск на даден финансов инструмент не се е увеличил 
значително след първоначалното признаване, при условие че финансовият инструмент е с нисък 
кредитен риск към отчетната дата. Ако към отчетната дата кредитният риск на финансовите 
инструменти не се е увеличил значително след първоначалното признаване, Фондът определя корек-
тив за загубите, равен на очакваните кредитни загуби за 12 месеца. Фондът приема, че кредитният 
риск на финансов инструмент се е увеличил значително след първоначалното признаване, когато 
кредитният рейтинг на съответния финансов инструмент по Стандарт енд Пуърс или Муудис ста-
не по-нисък или равен на кредитните нива от В- или B3 включително, или просрочието, ако има тако-
ва, по договорните плащания надхвърли 30 дни. В този случай Фондът оценява коректива за загуби в 
размер, равен на очакваните кредитни загуби за целия срок на финансовия инструмент.

Ако договорните парични потоци на финансов актив са били предоговорени или модифицирани 
и финансовият актив не е отписан, Фондът оценява дали е настъпило значително увеличение на 
кредитния риск на финансовия инструмент, като съпоставя:

а) риска от настъпване на неизпълнение към отчетната дата (въз основа на модифицираните 
договорни условия); и

б) риска от настъпване на неизпълнение към датата на първоначалното признаване (въз основа 
на първоначалните немодифицирани договорни условия).

Фондът признава в печалбата или загубата – като печалба или загуба от обезценка, размера на 
очакваните кредитни загуби (или обратно възстановяване), необходим с оглед корективът за загуби 
да бъде приравнен към отчетната дата на сумата, която трябва да бъде призната в съответствие 
с МСФО 9.

Към 31 декември 2020 г. дълговите ценни книжа, които Фондът притежава, са държавни ценни 
книжа на Република България. Предвид това, че кредитният рейтинг на страната по Муудис и Стан-
дарт енд Пуърс е съответно – Baa1 и BBB, вероятността Република България да не плаща тези 
задължения в период от 1 година се оценява на 0% (нула процента), на базата на което кредитните 
загуби за портфейла на ФГВБ са оценени на 0 (нула).
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Отписване

Финансовите активи или част от тях се отписват от отчета за финансовото състояние на 
Фонда тогава и само тогава, когато:

а) договорните права за паричните потоци от този финансов актив са изтекли; или

б) Фондът прехвърли финансовия актив и прехвърлянето отговаря на изискванията за отпис-
ване, т.е. прехвърлени са по същество всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия 
актив.

Ако всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив не са прехвърлени, нито 
запазени по същество, Фондът определя дали контролът върху финансовия актив е запазен. В случа-
ите, когато контролът не е запазен, финансовият актив се отписва. Всякакви права и задължения, 
създадени или запазени при прехвърлянето, се признават отделно като активи или пасиви.

Фондът отписва финансов пасив от своя отчет за финансовото състояние тогава и само то-
гава, когато е погасен, т.е. когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е анулирано или 
срокът му е изтекъл.

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 дванадесет месеца в български левове и в чуждестранна валута. Парите в брой и 
по сметки със специално предназначение са представени по номинална стойност. Паричните сред-
ства по разплащателни сметки и срочни депозити в БНБ са представени в отчета за финансовото 
състояние по амортизирана стойност, определена по метода на ефективната лихва, т.е. заедно с 
начислената лихва.

За целите на изготвяне на отчета за паричните потоци начислените лихви по непадежирали 
срочни депозити и по разплащателни сметки в БНБ към 31 декември се третират като парични 
средства.

б) Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход (с прекла-

сификация в печалбата или загубата)

Ценните книжа, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, се признават 
в/отписват от отчета за финансовото състояние на датата на уреждане, когато покупката или 
продажбата е по силата на договор, чийто условия предполагат предоставянето (прехвърлянето) 
на книжата в рамките на определено време, установено от особеностите на капиталовия пазар 
и законодателството в страната, които регулират сделките с ценни книжа. Първоначално те се 
оценяват по тяхната цена на придобиване, която включва чистата им покупна цена и всички пряко 
свързани със сделката разходи. Натрупаната лихва до датата на придобиване при лихвоносни ценни 
книжа се закрива на датата на вальора на първото купонно лихвено плащане за инструмента.

Ценните книжа се оценяват последващо по справедлива стойност. Справедливите стойности 
на котираните на активен пазар ценни книжа се определят на база на публикувани текущи цени 
„купува· на активен пазар или цени „купува· на активно търгуващи български банки. Ако пазарът на 
дадени финансови активи не е активен или тези активи не се котират официално, ФГВБ установя-
ва справедливите им стойности чрез други оценъчни методи. Те включват: използване на „цени на 
аналог·, чрез съпоставяне с пазарната цена на друг подобен финансов инструмент при реализирани 
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наскоро непринудени и честни сделки; анализ на дисконтирани парични потоци; и други оценъчни 
техники, обичайно използвани от участниците на капиталовите пазари.

Съгласно „Процедура за определяне на цени за месечна преоценка на портфейла от ДЦК на 
ФГВБ· отдел „Оценка на риска и анализи· предоставя цените, по които следва да се извърши прео-
ценката на портфейла на ФГВБ. За официален източник на пазарни цени се приемат котировките, 
получавани от Блумбърг, Ройтерс или друг признат източник на пазарни цени.

 При липса на пазарни котировки в Блумбърг, Ройтерс или друг признат източник на пазарни 
цени или невъзможността да бъдат получени се прилага един от следните подходи: вземат се цени 
на емисиите ДЦК, използвани за изчисляване размера на блокираните ДЦК за обезпечаване на бю-
джетни средства в обслужващите банки – от БНБ; вземат се котировки от три активно търгува-
щи банки, изискани от отдел „Трежъри·; или се прилагат други оценъчни методи, включително и „цени 
на аналог·, ако инструментът не се търгува достатъчно активно на вторичен пазар.

Във връзка с изискванията за обезценка на МСФО 9 ръководството на Фонда е приело „Мето-
дология за оценка на очакваните кредитни загуби·, която определя има ли значително увеличаване 
на кредитния риск след първоначалното признаване на инструмента, хоризонт, в който се определя 
кредитната загуба, вероятността от фалит/ликвидация/несъстоятелност на емитента, загуба 
при неизпълнение и норма на възстановяване и очакваните кредитни загуби. Вероятността за фа-
лит на инструмента за съответния емитент се определя на базата на матрица с преходни вероят-
ности от исторически данни, взети от изследванията на Стандарт енд Пуърс или Муудис, на база 
на които изследвания трансакционната матрица на преходните вероятности в период от 1 година 
отчита дали има вероятност за преминаване от нивата на кредитен рейтинг по Муудис или Стан-
дарт енд Пуърс от Baa или BBB в нивата Withdrawn/Defaulted или SD/NR („неизпълнение на задълже-
нията·). По този начин кумулативната вероятност за неплащане на задълженията на емитенти с 
кредитен рейтинг от Муудис или Стандарт енд Пуърс по-висок или равен от Baa или BBB е 0% (нула 
процента). Към 31 декември 2020 г. ФГВБ разполага единствено и само с ценни книжа, емитирани 
от Република България, за които, следвайки приетата методология, вероятността за неплащане 
на задълженията на Република България в период от 1 година се оценява на 0% (нула процента), на 
базата на което кредитните загуби за портфейла на ФГВБ се оценяват на 0 (нула).

Към всяка отчетна дата – 30 юни и 31 декември, Фондът проверява дали кредитният риск на 
финансовите инструменти, които притежава не се е увеличил значително след първоначалното при-
знаване и оценява коректив в размер, равен на очакваните кредитни загуби.

в) Вземания от контрагенти

При първоначалното признаване Фондът оценява вземанията, които нямат съществен компо-
нент на финансиране (определен в съответствие с МСФО 15), по съответната им цена на сделката 
(както е определено в МСФО 15).

В съответствие с МСФО 9 Фондът прилага опростен подход за отчитане на вземанията от 
контрагенти, които произтичат от сделки, попадащи в обхвата на МСФО 15, като оценява корек-
тив за загуби в размер, равен на очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента. 

Фондът отписва вземанията от контрагенти, когато договорните права за паричните потоци 
от тях са изтекли или вземанията са прехвърлени в съответствие с изискванията на МСФО 9.

г) Задължения към контрагенти

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

д) Задължения към вложители в банки с отнет лиценз по гарантирани влогове

Задълженията по гарантирани влогове се представят по стойност, равна на законоопределена-
та сума в размер до 196 000 лв. за едно лице в една банка, независимо от броя и размера на сумите 
по притежаваните от него влогове, и гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок от три месеца 
за влоговете, определени в чл. 10 от ЗГВБ. Влогове, придобити в резултат на извършени разпоре-
дителни действия с влога в срока на действие на специален надзор, когато БНБ спре за определен 
срок изцяло или частично изпълнението на всички или на някои от задълженията на банката (чл. 116,  
ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКИ) и след решението на БНБ за отнемане на лиценза за банкова дейност, са извън 
обхвата на гаранцията. В гарантираната сума се включват и начислените лихви към датата на 
решението на Българската народна банка по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ.

Дължимите от ФГВБ суми се определят на база на предоставена информация за влоговете и 
откритите депозити и сметки от квестора, временния синдик, синдика или ликвидатора на съот-
ветната банка.

Ръководството приема, че тези задължения са финансови пасиви, защото те са резултат на 
законово задължение и тяхното уреждане е свързано с изплащане на парични средства от страна 
на ФГВБ.

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

Вземанията по влогове, за които Фондът е встъпил в правата на вложителите към банката в 
несъстоятелност, се признават в отчета за финансовото състояние към най-ранната дата спрямо 
датата на тяхното правно възникване съгласно ЗГВБ, като се преценява дали съществува висока 
вероятност те да бъдат събрани от Фонда и дали могат достоверно да бъдат измерени. Тези взе-
мания се оценяват по сегашната стойност, оценена с метода на дисконтиране на бъдещите входя-
щи парични потоци от тях, за определения срок на тяхното събиране. За 2020 г. поради изтичане на 
програмата за осребряване в края на 2021 г. бъдещите входящи парични потоци не са дисконтирани.

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

Вземанията по влогове, за които Фондът се суброгира, се отписват, когато правните основа-
ния за това настъпят.

2.7. Имоти и оборудване

Имотите и оборудването са представени във финансовия отчет по историческа цена на при-
добиване, 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 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 първоначална доставка и обработка, разхо-
ди 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, независимо 
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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 (себестойността), 
намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.

Методи на амортизация

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

  Полезен живот
  (години)
Сгради  25

Машини, съоръжения и оборудване (компютри) 2-4

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, той се коригира перспективно.

Последващи разходи

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. 
Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на 
подмяна на определени възлови части и агрегати или на преустройство и реконструкция, се капита-
лизират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчният му поле-
зен 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 нали-
це условия или са настъпили промени в условията, посочващи, че балансовата стойност на активи-
те може да не бъде възстановена. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената 
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 
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преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на пари-
те 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, кога-
то се извадят трайно от употреба и от тях не се очакват бъдещи стопански изгоди или се прода-
дат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на „имоти и оборудване” 
се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива 
към датата на продажбата. Те се посочват нетно към „Общи административни приходи/разходи· 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, уебсайт. За лизингови договори, основ-
ният актив по които е нематериален актив, Фондът не прилага МСФО 16.

Във Фонда се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен 
полезен живот 2 години за програмните продукти и техните доработки и за срока за ползване на 
лицензите, и 7 години – за уебсайта. 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 обезценка-
та се включва в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината).

2.9. Лизинг

Фондът прилага МСФО 16 по отношение на всички лизингови договори с изключение на крат-
косрочните лизингови договори, както и лизингови договори, основният актив по които е с ниска 
стойност. 

На началната дата Фондът признава актива с право на ползване по цена на придобиване, която 
обхваща:

а) размера на първоначалната оценка на пасива по лизинга;

б) лизинговите плащания, извършени към или преди началната дата, минус получените стимули 
по лизинга;

в) първоначалните преки разходи, извършени от лизингополучателя; и

г) оценка на разходите, които Фондът ще направи за възстановяване на актива в състоянието, 
изисквано съгласно реда и условията на лизинговия договор.

На началната дата Фондът оценява пасива по лизинга по настоящата стойност на лизинго-
вите плащания, които не са изплатени към тази дата. Лизинговите плащания се дисконтират с 
лихвения процент, заложен в лизинговия договор, ако този процент може да бъде непосредствено 
определен. Ако този процент не може да бъде непосредствено определен, Фондът използва диферен-
циалния лихвен процент, при който би заел средства да придобие сходен актив при сходни икономи-
чески условия. На началната дата лизинговите плащания, включени в оценката на пасива по лизинга, 
обхващат следните плащания за правото на ползване, които не са платени към началната дата:
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а) фиксирани плащания минус подлежащите на получаване стимули по лизинга;

б) променливи лизингови плащания, зависещи от индекс или процент, които са оценени според 
стойността на индекса или процента към началната дата;

в) суми, които се очаква да бъдат дължими от Фонда по гаранции за остатъчна стойност;

г) цената на упражняване на опция за покупка, ако е достатъчно сигурно, че Фондът ще упражни 
тази опция; и

д) плащания на санкции за прекратяване на лизинговия договор, ако в срока на лизинговия дого-
вор е отразено упражняването на опция за прекратяването на договора от страна на Фонда.

След началната дата Фондът оценява актива с право на ползване по цена на придобиване минус 
всички натрупани амортизации и всички натрупани загуби от обезценка и коригиран спрямо всяка 
преоценка на пасива по лизинга. Фондът прилага изискванията за амортизация в МСС 16 „Имоти, 
машини и съоръжения· когато амортизира актив с право на ползване. Ако собствеността върху  
актива се прехвърля на Фонда по силата на лизинговия договор до края на срока на този договор или 
ако в разходите за актива с право на ползване е отразено упражняването на опция за закупуване от 
Фонда, активът се амортизира от началната дата до края на полезния му живот. В противен случай 
Фондът амортизира актива с право на ползване от началната дата до края на полезния живот на 
актива с право на ползване или до изтичането на срока на лизинговия договор, което от двете на-
стъпи по-рано. Фондът прилага МСС 36 „Обезценка на активи·, за да определи дали активът с право 
на ползване е обезценен и да отчете всички установени загуби от обезценка.

След началната дата Фондът оценява пасива по лизинга, като увеличава балансовата стой-
ност, за да отрази лихвата по пасива по лизинга и намалява балансовата стойност, за да отрази 
извършените лизингови плащания. Лихвата по пасива по лизинга за всеки период през срока на лизин-
говия договор е сумата, която се получава, ако към остатъчното салдо на пасива по лизинга бъде 
приложен постоянен лихвен процент за периода, който е дисконтовият процент. Фондът признава 
в печалбата или загубата лихвата по пасива по лизинга и променливите лизингови плащания, които 
не са включени в оценката на пасива по лизинга, в периода, през който е настъпило събитието или 
обстоятелството, довело до тези плащания. Фондът преоценява пасива по лизинга, за да отрази 
промените в лизинговите плащания, като признава сумата на преоценката на пасива по лизинга 
като корекция на актива с право на ползване. Ако обаче балансовата стойност на актива с право 
на ползване е намалена до нула и има по-нататъшно намаляване в оценката на пасива по лизинга, 
остатъчна сума на преоценката се признава в печалбата или загубата. Фондът преоценява пасива 
по лизинга, като дисконтира коригираните лизингови плащания с коригиран дисконтов процент, ако 
има промяна в срока на лизинговия договор, като определя коригираните лизингови плащания въз ос-
нова на коригирания срок на лизинговия договор или ако има промяна в оценката във връзка с опция 
за закупуване, при което Фондът определя коригираните лизингови плащания, за да бъде отразена 
промяната в сумите, дължими съгласно опцията за закупуване.

Фондът представя в отчета за финансовото състояние активите с право на ползване в съща-
та позиция, в която съответните основни активи щяха да бъдат представени, ако бяха собствени. 
Фондът оповестява кои позиции в отчета за финансовото състояние включват активи с право на 
ползване и кои позиции включват пасивите по лизинга.

В отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход Фондът представя лихвени-
те разходи за пасиви по лизинга отделно от амортизационните отчисления за активите с право на 
ползване. Лихвените разходи за пасиви по лизинга са част от разходите за финансиране.

В отчета за паричните потоци Фондът класифицира:
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а) плащанията в брой по частта от главницата на пасива по лизинга в рамките на дейностите 
по финансиране;

б) плащанията в брой по частта от лихвата на пасива по лизинга, като за изплатените лихви 
се прилагат изискванията в МСС 7 „Отчети за паричните потоци·; и

в) краткосрочните лизингови плащания, плащанията за лизинг на активи с ниска стойност и 
променливите лизингови плащания, които не са включени в оценката на пасива по лизинга в рамките 
на оперативните дейности.

Във връзка с разграничението по МСФО 16 на лизинговите договори от договорите за услуги 
въз основа на това дали даден актив се контролира по време на ползването му, Фондът е установил 
елементи на лизинг единствено в договор за фиксирани услуги, сключен с А1, за предоставяне на 
комплексна електронна съобщителна услуга, включваща  „Mtel Business Voice·, достъп до интернет и 
услугата „Data VPN·. Услугата „Data VPN· – виртуална частна мрежа по протокола Ethernet, предста-
влява свързване на всички входни точки на абоната чрез постоянна връзка в една виртуална частна 
среда за пренос на данни между тези точки в мрежата на Оператора и попада в изключенията с 
ниска стойност по МСФО 16. Договорът се отчита като услуга и няма ефект, засягащ активите, 
пасивите, разходите и класификацията на паричните потоци.

2.10. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудовото законо-

дателство

Трудовите и осигурителните отношения със служителите на Фонда за гарантиране на влого-
вете в банките се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и действащото осигурително 
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 осигуря-
ване, фонд „Общо заболяване и майчинство· (ОЗМ), фонд „Безработица·, фонд „Трудова злополука и 
професионална болест· (ТЗПБ) и здравно осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се ут-
върждават със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. 
Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съответствие с Кодекса за 
социално осигуряване.

Осигурителните и пенсионните планове, прилагани от Фонда в качеството му на работодател, 
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 фондове – на база 
фиксирани по закон проценти, и няма правно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в 
случаите, когато те нямат достатъчно средства да изплатят на съответните лица заработени-
те 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, средства за допълни-
телно материално стимулиране и социални плащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 ме-
сеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите 
условия) се признават като разход в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината) 
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в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, 
и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в 
размер на недисконтираната им сума. Дължимите от Фонда вноски по социално и здравно осигуря-
ване 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 разходи 
по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат 
от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка 
за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено и 
здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.

Дългосрочни доходи при пенсиониране

Съгласно чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда работодателят е задължен да изплати обезще-
тение на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест и след като 
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, което в зависимост от 
трудовия стаж във Фонда може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на пре-
кратяване на трудовото правоотношение. Според МСС 19 тези плащания се класифицират като 
дефинирани доходи.

Към датата на всеки годишен финансов отчет Фондът ползва услугите на сертифицирани ак-
тюери, които оценяват настоящата стойност на тези задължения по актюерска методология, от-
говаряща на изискванията на МСС 19. При изчисляване на настоящата стойност на задълженията 
за изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи по текущия трудов стаж са спазени 
изискванията на параграфи 67-69 от МСС 19 за използване на кредитния метод за прогнозните еди-
ници, който разглежда всеки период от трудовия стаж като пораждащ допълнителна единица право 
на доходи и измерва всяка такава единица поотделно, за да пресметне окончателното задължение. 
Сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез дисконтиране на 
бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това 
задължение, при използването на ефективен годишен лихвен процент, основаващ се на доходността 
на емисиите на дългосрочните ДЦК (с 10 годишен матуритет) в съответствие с препоръките на 
параграф 83 от МСС 19.

Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и разли-
ката между актюерските предположения и действителния опит. Фондът признава компонентите на 
разходите за дефинирани доходи, както следва:

–   разходите за трудов стаж и лихвата от разгръщането на сегашната стойност в „разходи 
за персонала· в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината); и

–   измененията в размера на задълженията на Фонда към персонала (преоценките по плана с 
дефинирани доходи) в другия всеобхватен доход.

Доходи при напускане

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда Фондът в качеството си на работодател има за-
дължение 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 



63

Годишен отчет 2020

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, платими по-
вече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състояние по тяхната 
сегашна стойност. 

2.11. 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 преструктурирането на кредитни институции 
съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките и Закона за възстановяване и преструкту-
риране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

2.12. Преценки от определящо значение при прилагане на счетоводната политика на 

Фонда. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност

Оценка на финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхва-

тен доход

Ръководството на Фонда класифицира притежаваните от него държавни ценни книжа, на база-
та на приетия бизнес модел за управлението им и характеристиките на договорните парични пото-
ци, като финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход. 
ДЦК са придобити с цел получаването на допълнителни доходи от акумулираните парични средства 
от вноски на банките – участващи в системата, и поддържане на необходимата висока ликвидност 
за изплащане на гарантираните влогове в банка или финансиране на преструктурирането на кре-
дитни институции. Както събирането на договорни парични потоци, така и продажбите на ДЦК са 
основен фактор за постигане на целта на модела.

Съгласно „Процедура за определяне на цени за месечна преоценка на портфейла от ДЦК на 
ФГВБ· отдел „Оценка на риска и анализи· предоставя цените, по които следва да се извърши прео-
ценката на портфейла на ФГВБ. Измененията в цените на държаните от Фонда дългови ценни кни-
жа са третирани като временни и са представени към изменения на „други компоненти на нетните 
активи· на Фонда.

Във връзка с изискването на МСФО 9 за признаване на очакваните кредитни загуби ръковод-
ството на Фонда е приело „Методология за оценка на очакваните кредитни загуби·. Към отчетни 
дати 30 юни и 31 декември отдел „Оценка на риска и анализи· оценява дали кредитният риск за всеки 
един от инструментите, притежавани от Фонда, се е увеличил значително след първоначалното 
признаване, като отчита промяната в риска от настъпване на неизпълнение на задълженията по 
финансовия инструмент. Фондът определя коректив за загуби за 12 месеца или за целия срок на 
инструмента, в зависимост от това дали кредитният риск на съответния финансов инструмент 
се е увеличил значително. Очакваната кредитна загуба е настоящата стойност във времето на 
разликата между дължимите договорни парични потоци и паричните потоци, които Фондът очаква 
да получи. Фондът признава в печалбата или загубата – като печалба или загуба от обезценка, раз-
мера на очакваните кредитни загуби (или обратно възстановяване), необходим с оглед корективът 
за загуби да бъде приравнен към отчетната дата на сумата, която трябва да бъде призната в съ-
ответствие с МСФО 9.

Вземания от банки по суброгация

Към датата на изготвяне на финансовия отчет ръководството на ФГВБ извърши преглед и съ-
ответно корекция на приблизителната преценка на вземането от КТБ АД (н). След отнемането на 
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лиценза на КТБ АД Фондът е встъпил в правата на вложителите с гарантирани влогове, които са 
признати в отчета за финансовото състояние на база разумни и достоверно определени предполо-
жения за тяхната възстановима стойност към датата на финансовия отчет.

Преценката е изготвена на базата на данни от ликвидационния баланс на КТБ АД (н) към  
31 декември 2020 г., програмата за осребряване, първата, втората и третата частична сметка 
за разпределение, както и на допълнителна информация, получена от КТБ АД (н) по искане на ФГВБ.

Общата сума на активите в неодитирания ликвидационен баланс на КТБ АД (н) към 31 декември 
2020 г. е 703 360 хил. лв., от които 29 626 хил. лв. са активи, предназначени за обезпечени кредитори 
(2019 г.: 989 212 хил. лв., от които 66 101 хил. лв. са активи, предназначени за обезпечени кредитори). 

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 останалите 
кредитори, е редуцирана до 337 281 хил. лв. (2019 г.: 588 722 хил. лв.).

Намалението на активите спрямо 2019 г. е в резултат на изплатените средства през 2020 г. в 
размер на 426 428 хил. лв. на кредиторите на КТБ АД (н) от първата, втората и третата частична 
сметка за разпределение (2019 г.: 499 422 хил. лв. от първата частична сметка за разпределение).

Съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (ред., приложима за несъстоя-
телността на КТБ АД (н)) при извършване на разпределение 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 обезпечението; 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 покрити от системата за гарантиране на влоговете, след което се удо-
влетворяват останалите кредитори на банката.

Общата сума на вземанията на кредиторите на КТБ АД (н) по чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗБН възли-
за на 29 626 хил. лв., като от тях 3668 хил. лв. са парични средства, предназначени за обезпечени 
кредитори. Сумата на вземанията, за които Фондът се е суброгирал към датата на изготвяне на 
втората частична сметка за разпределение (през август 2020 г.), е 3 702 423 хил. лв. (към датата 
на изготвяне на първата частична сметка за разпределение през април 2017 г.: 3 701 299 хил. лв.). 
Общата сума на вземанията на кредиторите на КТБ АД (н) от 4-ти ред към същата дата възлиза на 
4 876 645 хил. лв. (през април 2017 г.: 4 931 640 хил. лв.). Вземанията на вложителите, които не са по-
крити от системата за гарантиране на влоговете, но са на същия ред с ФГВБ, възлизат на 1 174 222 
хил. лв. (през април 2017 г.: 1 230 341 хил. лв.). Останалите са вземания на кредитори от по-нисък ред.

Процентното съотношение на сумата на вземанията, за които ФГВБ се е суброгирал към  
датата на изготвяне на втората частична сметка за разпределение, съгласно списъка на приети-
те вземания по чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност, към общата сума на вземанията 
на кредиторите от същия ред е 75.92% (по първата частична сметка за разпределение: 75.02%). 
Този процент представлява делът, който ФГВБ следва да получи при осребряване на активите на  
КТБ АД (н).

Към 31 декември 2020 г. по сметката на ФГВБ са постъпили суброгационни вземания в размер 
на 739 076 хил. лв. През 2020 г. са платени 320 850 хил. лв. по първата и втората частична сметка 
за разпределение (2019 г.: 418 226 хил. лв. по първата частична сметка за разпределение). Третата 
частична сметка за разпределение, одобрена през август 2020 г., е предназначена за кредитор с 
приети вземания с ред на удовлетворяване чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗБН и средствата по нея са изпла-
тени през 2020 г. Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет в Търговския регистър 
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и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е публикувана четвъртата частична сметка 
за разпределение. Ръководството на Фонда очаква средствата от нея, в размер на 189 119 хил. лв. 
да постъпят във Фонда през 2021 г.

Сумата на вземането, която ФГВБ записва в баланса си към 31 декември 2020 г. е брутната 
стойност на бъдещите парични потоци (получените средства от продажбата на активите, на-
малени с разходите по несъстоятелността) за оставащия едногодишен период до изтичане на 
одобрената от УС на ФГВБ петгодишна Програма за осребряване на имуществото от масата на 
несъстоятелността на КТБ АД (н). Сумата на вземането, която ФГВБ записва в баланса си към  
31 декември 2019 г. е настоящата стойност, оценена по метода на дисконтиране на нетните бъ-
дещи парични потоци (получените средства от продажбата на активите, намалени с разходите по 
несъстоятелността) за оставащия двугодишен период до изтичане на одобрената от УС на ФГВБ 
петгодишна Програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността на КТБ 
АД (н). За 2019 г. бъдещите парични потоци по години са дисконтирани с лихвен процент, равен на 
средната стойност на лихвените проценти по експозициите в кредитния портфейл на КТБ АД (н), 
претеглени с нетната стойност на дълга в кредитния портфейл към 31 декември 2019 г. Ефектът 
от дисконтирането на бъдещите парични потоци е в размер на 49 842 хил. лв.

След направения анализ и при описаните по-горе предположения и методология ръководство-
то на ФГВБ оценява към 31 декември 2020 г. стойността на вземанията на ФГВБ от КТБ АД (н) 
в размер на 248 097 хил. лв. През предходните периоди 2014-2019 г. вземането от КТБ АД (н) в от-
чета за финансовото състояние на ФГВБ е представено по неговата нетна настояща стойност  
(31.12.2019 г.: 375 494 хил. лв.; 31.12.2018 г.: 720 584 хил. лв.; 31.12.2017 г.: 695 003 хил. лв.; 31.12.2016 г.: 
701 590 хил. лв.; 31.12.2015 г.: 814 054 хил. лв.; 31.12.2014 г.: 855 545 хил. лв.).

Настоящата преценка е изготвена на база на текуща информация на ФГВБ към датата на из-
готвяне на финансовия отчет за 2020 г. Към датата на всеки финансов отчет ръководството на 
ФГВБ извършва преглед и при необходимост коригира приблизителната стойност на това вземане.

Условни задължения и провизии за съдебни дела

Към 31 декември 2020 г. срещу Фонда са заведени 22 съдебни дела. Материалният интерес на 
исковете е в размер на 8126 хил. лв. (2019 г.: 24 дела, 2361 хил. лв.). Заделени са провизии за гаранции 
по влогове в размер на 403 хил. лв. (2019 г.: 1544 хил. лв.).

При окончателно решение на съда за присъдените суми като гаранция, дължима от ФГВБ, e 
приложим чл. 71, ал. 2 от ЗБН, като със сумите, които ФГВБ е платил като гаранция, се увеличава 
размерът на вземането му от КТБ АД (н). През 2020 г. тази сума е 992 хил. лв. (2019 г.: 1524 хил. лв.). 

Към 31 декември 2020 г. са признати задължения, отчетени в административните разходи, в 
размер на 215 хил. лв. (2019 г. 289 хил. лв.), които Фондът би могъл да бъде осъден да заплати като 
разноски по делата.
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 Гарантирани  Съдебни
 влогове  разноски 
 хил. лв. хил. лв.

Задължения на 31.12.2019 г. 1 544 415

Начислени провизии през 2020 г. 57 215

Реинтегрирани провизии през 2020 г. (206) (129)

Нетна промяна (149) 86

Изразходвани провизии през 2020 г. (992) (136)

Задължения на 31.12.2020 г. 403 365

2.13. Привлечени средства

Заемите, получени от Фонда, се признават първоначално по тяхната справедлива стойност. 
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 използва 
методът на ефективния лихвен процент.

 
2.14. Репо сделки

Ценните книжа, които служат като обезпечение по репо сделки, се отчитат във финансовите 
отчети като ценни книжа на разположение за продажба, докато задължението към отсрещната 
страна се отчита съответно като суми, дължими на банки. През 2020 г. Фондът не е сключвал репо 
сделки.

3. ПРЕМИЙНИ ВНОСКИ

През 2020 г. Фондът е отчел вноски от 20 банки в размер на 161 685 хил. лв. (2019 г.: от 21 бан-
ки, 164 075 хил. лв.). Вноските са изчислени по Наредба № 30 за изчисляване размера и събиране на 
дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките, а именно 
на база размера на гарантираните влогове във всяка банка за предходната година, изчислен като 
средна стойност от размера на гарантираните влогове към края на всяко тримесечие и степента 
на риска, поет от съответната банка. Рисковият профил на всяка банка, съответно дължимата 
индивидуална вноска, се определя на основата на обективни и измерими количествени критерии 
съгласно Наредба № 30. 
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4. ДОХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ 

 2020 г. 2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Приходи/разходи от лихви по ДЦК, нетно 56 206

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК (46) –

Разходи за лихви по депозитни и разплащателни сметки (5 995) (2 876)

 (5 985) (2 670)

Нетна промяна в справедливата стойност на  
финансови активи, отчитани по справедлива стойност  
през друг всеобхватен доход:  

Загуби, възникнали от преоценки през годината  (173) (181)

Намалени с: корекция от прекласификация на печалби/   

(загуби), включени в резултата за текущата година 136 –

 (37) (181)

5. ПРИХОД/РАЗХОД ПО ГАРАНТИРАНИ ВЛОГОВЕ В 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 влогове в размер на 3 702 156 хил. лв. През 2015 г. 
задължението е увеличено с 1189 хил. лв., през 2016 г. – с още 70 хил. лв., и през 2017 г. – с още 184  
хил. лв. През 2018 г. задължението е намаляло с 18 хил. лв. (80 хил. лв. отчетени приходи от суброга-
ция през 2018 г., намалени с 62 хил. лв., изплатени през 2018 г. гарантирани влогове, които са били 
провизирани през 2017 г.). През 2019 г. задължението е увеличено с 1196 хил. лв. (1524 хил. лв. изпла-
тени гарантирани влогове през 2019 г., включени в размера на вземането, които са били провизирани 
през 2017 г. и 2018 г., намалено с 328 хил. лв. отчетени приходи от суброгация). През 2020 г. задълже-
нието е намаляло с 7840 хил. лв. (992 хил. лв. изплатени гарантирани влогове през 2020 г. по съдебни 
дела, които са били провизирани през 2018 г. и 2019 г., намалено с 8832 хил. лв. отчетени приходи от 
суброгация) и към 31 декември 2020 г. максималната обща сума на задълженията, които попадат в 
обхвата на гаранцията съгласно ЗГВБ, възлиза на 3 705 631 хил. лв.

В тази сума са включени: сумите, подлежащи на изплащане, сумите за допълнително изплаща-
не, при условие че отпадне основанието за наложените запори и блокировки след приключване на 
процеса по идентификация на правоимащите лица по специални сметки, суми под условие, в случай 
че ФГВБ бъде осъден с влязло в сила съдебно решение да плати цялата или част от сумата – за 
частта, за която ФГВБ е осъден, както и присъдени суми, за които е приложим чл. 71, ал. 2 от ЗБН. 
Изплатените суми през 2020 г. са в размер на 992 хил. лв. (за 2019 г.: 3030 хил. лв.; за 2018 г.: 2521  
хил. лв.; за 2017 г.: 3143 хил. лв.; за 2016 г.: 13 712 хил. лв.; за 2015 г.: 469 920 хил. лв.; за 2014 г.:  
3 196 457 хил. лв.). Общата сума, изплатена от началната дата на изплащане до 31 декември 2020 г., 
възлиза на 3 689 775 хил. лв. (включително изплатените суми по съдебни дела).

За съдебните дела, по които вероятността Фондът да бъде осъден е по-голяма от 50% и пре-
тендираните гаранции не са включени в предявените от Фонда вземания, Фондът е признал във фи-
нансовия отчет към 31 декември 2020 г. задължения към вложители в банки с отнет лиценз в размер 
на 403 хил. лв. (2019 г.: 1544 хил. лв.).
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 2020 г. 2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Приходи/разходи по гарантирани влогове в банка   
с отнет лиценз, в т.ч.  

Намаление на задължението по   

гарантирани влогове 8 764 328

Задължения по съдебни дела (57) (761)

Реинтегрирани провизии 206 33

Приходи от извънсъдебни споразумения 87 41

Приходи от спечелени съдебни дела 63 –

Лихви по съдебни дела 4 (64)

Промяна в справедливата стойност на  

вземането от КТБ АД (н) 193 453 73 137

 202 520 72 714

Ръководството на Фонда очаква част от разходите по суброгацията да бъдат възстановени 
при осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), в ре-
зултат на разпределение на събраната сума в зависимост от правата на кредиторите в банката. 
Фондът ще получи сума, която представлява пропорционална част от правото му на вземане вслед-
ствие на суброгацията.

6. ЛИХВИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА

 2020 г. 2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Лихви по привлечени средства, в т.ч.  

Лихви по заем от Р България – (14 571)

Лихви и такси по заем от МБВР (9 273) (9 248)

Лихви и такси по заем от ЕБВР (9 430) (9 398)

 (18 703) (33 217)

7. ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Административните разходи на двата фонда (ФГВБ и ФПБ) се финансират от годишни такси, 
платени от всяка банка и клонове на банка по чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗГВБ, обхванати от системата за 
гарантиране на влоговете в Република България, по реда на Наредба № 29 за определяне на реда на 
финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. 

Общата сума на платените от банките такси за 2020 г. е в размер на 3296 хил. лв. (2019 г.: 
3092 хил. лв.) и представлява 0.0056% от средната стойност на сумата на гарантираните влогове 
в банките към 31 декември 2018 г., 31 март, 30 юни и 30 септември 2019 г. Приходите от такси за 
финансиране са признати до размера на отчетените административни разходи за 2020 г. Бюджет-
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ните средства се съхраняват в БНБ.

През 2020 г., от 1 януари 2020 г. до 26 юли 2020 г. – датата на влизане в сила на Решение (ЕС) 
2020/1015 на Европейската централна банка от 24 юни 2020 година за установяване на тясно съ-
трудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка (ЕЦБ/2020/30), 
административните разходи са отчитани като преки разходи, свързани с дейността на ФГВБ, пре-
ки разходи, свързани с дейността на ФПБ, и общи/непреки разходи. Базата за разпределение на 
всички видове непреки административни разходи е еднаква. Разпределението на непреките адми-
нистративни разходи за всяка финансова година се извършва на база два критерия с относително 
тегло, което се определя едновременно с приемането на годишния бюджет за административните 
разходи. Критериите са: процентно съотношение на управляваните финансови активи (без вземания 
от банки по суброгация) на ФГВБ и ФПБ към общата сума на същите за двата фонда към 31 декември 
на предходната година и процентно съотношение на отработеното време по фондове от членовете 
на УС и всички служители на ФГВБ към общото отработено от тях време за предходната година. 
След 26 юли 2020 г. всички административни разходи са свързани с дейността на ФГВБ.

През 2020 г. общите административни разходи са в размер на 2677  хил. лв., от тях свързаните 
с дейността на ФГВБ са в размер на 2563 хил. лв. (2019 г.: 2537 хил. лв.), а свързаните с дейността 
на ФПБ са в размер на 114 хил. лв. (2019 г.: 219 хил. лв.).

 2020 г. 2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Приходи от финансиране на административни разходи 2 677 2 756

Административни разходи  

Възнаграждения и осигуровки на персонала (1 409) (1 275)

Възнаграждения и осигуровки по договори за управление (555) (613)

Възнаграждения на временно нает персонал (1) (2)

Поддръжка на офиса (81) (95)

Абонамент за информационни издания и мрежи (112) (183)

Амортизация (111) (137)

Командировки (5) (19)

Представителни мероприятия (1) (1)

Телекомуникационни и пощенски услуги (6) (7)

Обучение и квалификация (2) (3)

Други, нетно (394) (421)

Всичко административни разходи (2 677) (2 756)

Възнагражденията и осигуровките на персонала на стойност 1409 хил. лв. (2019 г.: 1275 хил. 
лв.) се състоят от възнаграждения на персонала и социални осигуровки по трудови правоотношения 
в размер на 1269 хил. лв. (2019 г.: 1138 хил. лв.) и социални разходи в размер на 140 хил. лв. (2019 г.:  
137 хил. лв.).

Разходите по договори за управление включват възнагражденията и свързаните с тях социални 
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осигуровки и социални разходи на членовете на Управителния съвет на Фонда.

Разходите за поддръжка на офиса включват основно разходи за енергия (ел. енергия и топлое-
нергия), охрана, ремонти, вода, канцеларски и санитарно-хигиенни материали, застраховки, местни 
данъци и такси и др.

Разходите за абонамент на информационни издания и мрежи включват абонамент за достъп до 
базата данни на една от основните информационни агенции – Блумбърг, абонаменти за дилърската 
и счетоводна програма, компютърни мрежи и интернет, и други.

Другите разходи включват разходи за правни услуги и такси по съдебни дела, както и провизии 
за разходи по съдебни дела, свързани с КТБ АД (н). В другите разходи са включени още одиторски ус-
луги, годишни такси за членство в Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити 
и Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити, банкови такси и други.

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Парични средства в брой 2 3

Разплащателни сметки в левове 948 159 543 141

Разплащателни сметки във валута 132 623 154 937

 1 080 784 698 081

Към 31 декември 2020 г. наличните парични средства са по разплащателни сметки в Българ-
ската народна банка. В отчета за финансовото състояние паричните средства са представени по 
амортизирана стойност, определена по метода на ефективната лихва, т.е. заедно с начислената 
лихва. Справедливата стойност на паричните средства и паричните еквиваленти е равна на балан-
совата им стойност.  

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

 2020 г. 2019 г. 

Лихвени нива по разплащателни и депозитни  
сметки в оригинална валута 

Левове -0.70% от -0.70% до -0.19%

Евро -0.70% от -0.70% до -0.23%

Щатски долари от 0.75% до 1.25% от 1.20% до 1.38%
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9. ЦЕННИ КНИЖА, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ ПРЕЗ ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН 

  ДОХОД

А) Разпределение на книжата по оригинален матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2020 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Средносрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа  16 691 16 701 0.01 – 0.3 -0.15 – 0.17 2021-2025 г.

Дългосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа 64 903 69 135 1.88 – 5.75 -0.37 – 2.51 2021-2025 г.

 81 594 85 836   

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2019 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Средносрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа  5 392 5 423 0.3 0.17 2021 г.

Дългосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа 4 761 4 983  3.00 2.50 – 2.51 2021 г.

 10 153 10 406   
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Б) Разпределение на книжата по остатъчен матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2020 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Краткосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа 10 152 10 241 0.3 – 3.00 0.16 – 2.51 2021 г.

Средносрочни 
лихвоносни държавни  
ценни книжа  71 442 75 595 0.01 – 5.75 -0.37 – 0.34 2022-2025 г.

 81 594 85 836   

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2019 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Краткосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа – – – – –

Средносрочни 
лихвоносни държавни  
ценни книжа  10 153 10 406 0.3 – 3.00 0.17 – 2.51 2021 г.

 10 153 10 406   

Към 31 декември 2020 г. Фондът има открити регистри на ценни книжа в следните първични 
дилъри, поддепозитари на ценни книжа: Банка ДСК АД, Обединена българска банка АД, Райфайзенбанк 
(България) ЕАД, УниКредит Булбанк АД и Ситибанк Европа АД – клон България.

Към 31 декември 2020 г. и към 31 декември 2019 г. Фондът има открити експозиции само към 
български суверенен дълг (български държавни облигации).
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10. ВЗЕМАНИЯ ОТ БАНКИ ПО СУБРОГАЦИЯ

Към датата на изготвяне на отчета за финансовото състояние Фондът е оценил вземане-
то по суброгация от КТБ АД (н) при осребряване на масата на несъстоятелността в размер на  
248 097 хил. лв. (31.12.2019 г.: 375 494 хил. лв.; 31.12.2018 г.: 720 584 хил. лв.; 31.12.2017 г.: 695 003  
хил. лв.; 31.12.2016 г.: 701 590 хил. лв.; 31.12.2015 г.: 814 054 хил. лв.; 31.12.2014 г.: 855 545 хил. лв.). 

Таблиците по-долу показват бъдещите парични потоци по видове активи и години. 

  

31.12.2020 г.  2020 г. 
  хил. лв.

Парични средства   208 945

Вземания от банки  1 296

Финансови активи   8 018

ДМА, нематериални и  
други активи    2 671

Кредити и вземания  27 168

Общо  248 097

31.12.2019 г.*  2020 г. 2021 г. Общо 
  хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Парични средства   280 066 – 280 066

Вземания от банки  5 727 3 152 8 879

Финансови активи   1 365 3 638 5 003

ДМА, нематериални и  
други активи    10 739 5 910 16 649

Кредити и вземания  21 817 43 080 64 897

Общо  319 714 55 780 375 494

* Бъдещите парични потоци по видове активи и години за 2019 г. са дисконтирани, докато тези за 2020 г., предвид периода 
  от една година, в който се очаква да се получат, не са дисконтирани.
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При определяне на очакваната стойност на свободните активи на КТБ АД (н) (без заложените), 
които могат да бъдат използвани за удовлетворяване на останалите кредитори, по видове ак-
тиви са използвани следните подходи:

– Парични средства – за целите на оценката тези активи са взети по тяхната номинална 
стойност; 

– Вземания от банки – активите в тази група са оценени по стойността им съобразно въз-
можността за реално възстановяване на вземането, която е по-ниска от стойността от 
оценката към датата на изготвяне на първоначалния ликвидационен баланс, намалена съ-
гласно разпоредбите на чл. 82, ал. 3 от ЗБН, както и допълнителен дисконт – за делата, 
които се водят в чужбина или има вероятност средствата да не се получат през 2021 г.;

– Финансови активи – всички активи в тази група са оценени съобразно възможността за 
реалното им осребряване. Стойността им се формира на базата на пазарните им цени към 
датата на финансовия отчет или след тази дата, в случай че цената е намаляла, или реали-
зираната цена при продажба на активи след датата на отчета;

– ДМА, нематериални и други активи – оценени са съобразно възможността за осребряването 
им. Стойността им отразява очакванията за реално възстановяване на средства, която е 
по-ниска от стойността от оценката към датата на изготвяне на първоначалния ликвида-
ционен баланс, намалена съгласно разпоредбите на чл. 82, ал. 3 от ЗБН;

– Кредити и вземания – кредитите са оценени съобразно възможността за реалното им ос-
ребряване, като са взети предвид съществуващите обезпечения по кредитните експозиции 
и изпълнението на Програмата за осребряване през 2021 г. Стойността на кредитите и 
вземанията е по-ниска от стойността от оценката към датата на изготвяне на първона-
чалния ликвидационен баланс, намалена съгласно разпоредбите на чл. 82, ал. 3 от ЗБН.

Повече информация за оценката е изложена в Приложение № 2.12.
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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 2019 г. 1 005 452 56 1 513

Придобити – 21 – 21

Отписани –  (6) – (6)

Отчетна стойност  

на 31 декември 2019 г. 1 005 467 56 1 528

Придобити – 31 – 31

Отписани  –  (14) – (14)

Отчетна стойност  

на 31 декември 2020 г. 1 005 484 56 1 545

Натрупана амортизация  

на 1 януари 2019 г. 471 395 2 868

Начислена амортизация за годината  34 46 14 94

Отписани амортизации  
на излезли активи –  (6) – (6)

Натрупана амортизация  

на 31 декември 2019 г. 505 435 16 956

Начислена амортизация за годината  33 26 14 73

Отписани амортизации  
на излезли активи – (14) – (14)

Натрупана амортизация  

на 31 декември 2020 г. 538 447 30 1 015

Балансова стойност  

на 31 декември 2019 г. 500 32 40 572

Балансова стойност  

на 31 декември 2020 г. 467 37 26 530

Към 31 декември 2020 г. Фондът притежава земя на стойност 163 хил. лв. (31 декември 2019 г.: 
163 хил. лв.) и сградa с балансова стойност 304 хил. лв. (31 декември 2019 г.: 337 хил. лв.) на обща 
стойност 467 хил. лв.

Към 31 декември 2020 г. и към 31 декември 2019 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) 
върху имотите и оборудването на Фонда.
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12. НЕМАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ АКТИВИ

А) Нематериални активи

  Софтуер 

  хил. лв.

Отчетна стойност на 1 януари 2019 г.  311

Придобити  70

Отписани  (7)

Отчетна стойност на 31 декември 2019 г.  374

Придобити  36

Отчетна стойност на 31 декември 2020 г.  410

  
Натрупана амортизация на 1 януари 2019 г.  249

Начислена амортизация за годината  43

Отписани амортизации на излезли активи  (7)

Натрупана амортизация на 31 декември 2019 г.   285

Начислена амортизация за годината  38

Натрупана амортизация на 31 декември 2020 г.  323

  
Балансова стойност на 31 декември 2019 г.  89

  
Балансова стойност на 31 декември 2020 г.  87

Б) Други активи

Другите активи включват:
 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Депозити по съдебни дела ВКС – 46

Предплатени разходи – 2

Разходи за бъдещи периоди 21 20

Други вземания 8 4

 29 72 
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13. ПРИВЛЕЧЕН РЕСУРС

 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Получен заем от МБВР 586 946 586 874

Получен заем от ЕБВР 585 726 585 268

 1 172 672 1 172 142

Задълженията към МБВР и ЕБВР са по държавногарантирани заеми в размер на 300 000 хил. 
евро всеки. 

Към 31 декември 2020 г. задължението към МБВР е в размер на 586 946 хил. лв. и представлява 
главница в размер на 300 000 хил. евро и начислени лихви по метода на ефективния лихвен процент. 
Лихвеният процент по първия транш на заема от Световната банка в размер на 250 000 хил. евро 
е фиксиран на 3 януари 2017 г. и влиза в сила от датата на следващото лихвено плащане. За целия 
период 15.06.2017-15.06.2026 г. лихвеният процент по транша от 250 000 хил. евро е 1.55%. За лих-
вения период 15.12.2016-14.06.2017 г. лихвеният процент е 0.63% (определен съгласно условията на 
договора 6M EURIBOR + 85 b.p. към датата на определяне). 

 На 12 юли 2017 г. е усвоен вторият транш от заема в размер на 30 000 хил. евро при лих-
вен процент 0.58%, определен съгласно условията на договора 6M EURIBOR + 85 b.p. към датата 
на определяне. Лихвеният процент по транша в размер на 30 000 хил. евро е фиксиран на 19 юли  
2017 г. на 1.65% и влиза в сила от 21.07.2017 г. до 15.06.2026 г.

На 23 март 2018 г. е усвоен третият транш от заема в размер на 20 000 хил. евро при лих-
вен процент 0.58%, определен съгласно условията на договора 6M EURIBOR + 85 b.p. към датата 
на определяне. Лихвеният процент по транша в размер на 20 000 хил. евро е фиксиран на 27 март  
2018 г. на 1.67% и влиза в сила от 29.03.2018 г. до 15.06.2026 г.

Към 31 декември 2020 г. задължението към ЕБВР е в размер на 585 726 хил. лв., от които  
300 000 хил. евро главница и начислени лихви по метода на ефективния лихвен процент. Лихвеният 
процент по заема от ЕБВР е фиксиран на 22 декември 2016 г., в сила от датата на следващото 
лихвено плащане. За лихвения период 19.12.2016-18.06.2017 г. лихвеният процент е 1% (определен 
съгласно условията на договора 6M EURIBOR + 100 b.p. към датата на определяне, но не по-малко 
от 1%). За целия период 19.06.2017-17.06.2025 г. лихвеният процент по заема е фиксиран 1.525%.

И по двата договора Фондът изпълнява всички изискуеми съгласно договорните условия клаузи.
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14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ГАРАНТИРАНИ ВЛОГОВЕ

 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Задължения по гарантирани влогове 7 230 15 994

Провизии за съдебни дела  403 1 544

 7 633 17 538

В задължения по гарантирани влогове са представени:

– На 4 декември 2019 г. изтече петгодишният срок, в който вложителите в КТБ АД (н) има-
ха право да получат сумите по гарантираните влогове от обслужващите банки. Общата сума на  
изплатените от обслужващите банки гарантирани влогове е в размер на 3 687 173 хил. лв. Сума-
та на гарантираните влогове, които са подадени за изплащане на обслужващите банки, но не са  
потърсени в законовия срок, е в размер на 8764 хил. лв. Към 31 декември 2020 г., предвид практи-
ката в решенията на Управителния съвет на Фонда след 4 декември 2019 г. ФГВБ да не изплаща 
гарантирани влогове в КТБ АД (н), с решение на УС на ФГВБ задължението в размер на 8764 хил. лв., 
представляващо гарантирани влогове в КТБ АД (н), подадени за изплащане на обслужващите банки, 
но непотърсени от титулярите им в законовия 5-годишен давностен срок, е отписано. Общата 
сума на изплатените гарантирани влогове, които Фондът е бил осъден да плати, е в размер на 2602  
хил. лв. (2019 г.: 1610 хил. лв.). Задълженията по гарантирани влогове към 31 декември 2020 г. са в раз-
мер на 7230 хил. лв., в които са включени сумите за допълнително изплащане, при условие че отпадне 
основанието за наложените запори и блокировки след приключване на процеса по идентификация на 
правоимащите лица по специални сметки, суми под условие, в случай че ФГВБ бъде осъден с влязло в 
сила съдебно решение да плати цялата или част от сумата – за частта, за която ФГВБ е осъден, 
както и присъдени суми, за които е приложим чл. 71, ал. 2 от ЗБН.

– Провизии за гаранции по съдебни дела в размер на 403 хил. лв. (31 декември 2019 г.: 1544 хил. лв.). 

15. ФИНАНСИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Средствата за финансиране на административните разходи към 31 декември 2020 г. са в раз-
мер на 2099 хил. лв. (2019 г.: 1546 хил. лв.) и представляват сбор от неизразходвани средства от так-
си по Наредба № 29 за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда 
за гарантиране на влоговете в банките в размер на 1962 хил. лв. (за периода 2016-2020 г.) и авансово 
платените през 2020 г. такси от банките, които се отнасят за 2021 г. в размер на 137 хил. лв.
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16. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Задължения към бюджета 22 18

Задължения към персонала 173 132

Задължения за провизирани разходи по съдебни дела 365 415

Задължения към доставчици 32 29

 592 594

Задълженията към персонала включват текущи задължения за неизползван платен годишен от-
пуск от служители на Фонда в размер на 97 хил. лв. (31 декември 2019 г.: 72 хил. лв.) и дългосрочни 
задължения за обезщетения при пенсиониране в размер на 76 хил. лв. (31 декември 2019 г.: 60 хил. лв.). 
Задълженията за провизирани разходи по съдебни дела – 365 хил. лв. (31 декември 2019 г.: 415 хил. лв.), 
включват адвокатски възнаграждения, държавни такси и такси за експертизи. Задълженията към 
доставчици са в размер на 32 хил. лв. (31 декември 2019 г.: 29 хил. лв.) и включват разходи, отнасящи 
се за 2020 г.

17. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност Фондът е изложен на различни финансови рискове, най-важните 
от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови 
риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвенообвързани 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 финансо-
вото състояние на Фонда. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават 
с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се оценят адекватно пазарните об-
стоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни 
средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Ръководството се стреми към подобряване на методите за оценка и управление на рисковете 
пред инвестиционния портфейл: кредитен, ликвиден, лихвен и валутен риск, при изпълнение на ос-
новните си функции – сигурно инвестиране на средствата, изплащане на гарантираните влогове в 
банките и участие във финансиране на преструктурирането на банки.

С цел минимизиране на рисковете Фондът поддържа модифицирана средна продължителност 
на портфейла не по-голяма от 1.5 и определя лимити по депозити и сделки с ценни книжа с клауза за 
обратно изкупуване (репо сделки) с банките, както и лимит за валутната експозиция. 

 Ръководството на Фонда регулярно разглежда инвестиционната стратегия и наблюдава струк-
турата на финансовите активи и пасиви, като за целта редовно се предоставя информация от от-
делите „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:
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 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Финансови активи  

Категория „Финансови активи,  
отчитани по амортизирана стойност·  

Парични средства и парични еквиваленти 1 080 784 698 081

Категория „Финансови активи, отчитани по  
справедлива стойност през друг всеобхватен доход·  

Държавни ценни книжа  85 836 10 406

Категория „Финансови активи, отчитани по  
справедлива стойност през печалбата и загубата·  

Вземания от банки по суброгация 248 097 375 494

 1 414 717 1 083 981

 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Финансови пасиви  

Категория „Финансови пасиви, отчитани  
по амортизирана стойност·  

Получен заем от МБВР 586 946 586 874

Получен заем от ЕБВР 585 726 585 268

Задължения по гарантирани влогове 7 633 17 538

Други задължения 592 594

 1 180 897 1 190 274

Към 31 декември 2020 г. условните финансови ангажименти представляват начислени задълже-
ния за гаранции и разноски по съдебни дела в размер на 768 хил. лв. (2019 г.: 1959 хил. лв.).

Пазарен риск

a) Валутен риск

Валутният риск е свързан с негативното движение на валутните курсове на други валути 
спрямо отчетната валута – българския лев, при бъдещите операции по признатите валутни активи 
и пасиви в отчета за финансовото състояние. Фондът е изложен на валутен риск от промяна на 
щатския долар спрямо българския лев за откритите си експозиции, деноминирани в щатски дола-
ри. Доколкото към 31 декември 2020 г. Фондът има открита експозиция в долари на САЩ, налични 
средства по разплащателна сметка – 1 хил. щатски долара, ръководството счита, че валутен риск 
няма. Фондът няма други открити валутни рискове, тъй като останалите операции са сделки, дено-
минирани 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:
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Валутен структурен анализ

Към 31 декември 2020 г. български евро щатски Общо 
 левове  долари   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 948 160 132 622 2 1 080 784

Държавни ценни книжа 16 701 69 135 – 85 836

Вземания от банки по суброгация 248 097 – – 248 097

 1 212 958 201 757 2 1 414 717 
   

Финансови пасиви    

Получен заем от МБВР – 586 946 – 586 946

Получен заем от ЕБВР – 585 726 – 585 726

Задължения по гарантирани влогове 7 633 – – 7 633

Други задължения 592 – – 592

 8 225 1 172 672 – 1 180 897

Към 31 декември 2019 г. български евро щатски Общо 
 левове  долари   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 543 143 154 936 2 698 081

Държавни ценни книжа 5 423 4 983 – 10 406

Вземания от банки по суброгация 375 494 – – 375 494

 924 060 159 919 2 1 083 981 
   

Финансови пасиви    

Получен заем от МБВР – 586 874 – 586 874

Получен заем от ЕБВР – 585 268 – 585 268

Задължения по гарантирани влогове 17 538 – – 17 538

Други задължения 594 – – 594

 18 132 1 172 142 – 1 190 274
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Анализ на валутната чувствителност

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

                                                                                                                             

                                                                                               Щатски долари

 2020 г.  2019 г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Финансов резултат (печалба или загуба) – увеличение 0.2 0.2

Нетни активи (през финансовия резултат) – увеличение 0.2 0.2

Финансов резултат (печалба или загуба) – намаление (0.2) (0.2)

Нетни активи (през финансовия резултат) – намаление (0.2) (0.2)

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 0.2 хил. лв. (31 декември 
2019 г.: 0.2 хил. лв.) поради влиянието на щатските долари по разплащателната сметка. 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, но с обратен знак на посочения по-горе при увеличението.

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

б) Ценови риск

Фондът е изложен на ценови риск по отношение на притежаваните от него дългови ценни 
книжа, класифицирани като „отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход·. За 
да минимизира 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 съответно за предприемане на своевременни мерки и действия при наличие на инди-
катори за по-трайни негативни тенденции.

Анализът на чувствителността на Фонда спрямо цените на дълговите ценни книжа, държани 
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 отразил 
директно върху нетните активи, доколкото дълговите ценни книжа са отчитани по справедлива 
стойност през друг всеобхватен доход и тяхната преоценка се отчита директно като компонент 
от тях. Този ефект би бил следният:



83

Годишен отчет 2020

 2020 г. 2019 г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход –  

преоценъчен резерв ФА) – увеличение 2 575 312

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход –  

преоценъчен резерв ФА) – намаление (2 575) (312)

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 лихвоносни активи, но приходите и оперативните парични потоци са в 
голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища, тъй като активите през 
2020 г. са основно с фиксиран лихвен процент. През 2019 г. до промяната на „Общите условия на Бъл-
гарската народна банка за обслужване сметки на банки, бюджетни организации и други клиенти· и 
служебното прекратяване на депозитите на ФГВБ в БНБ на 6 декември 2019 г., 99.63% от паричните 
средства са с фиксиран лихвен процент.

Таблицата по-долу представя структурата на финансовите инструменти в зависимост от 
характера на договорните лихвени потоци.
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31 декември 2020 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо 
 лихвен % лихвен %   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 1 080 782 – 2 1 080 784

Държавни ценни книжа  – 85 836 – 85 836

Вземания от банки по суброгация – – 248 097 248 097

 1 080 782 85 836 248 099 1 414 717

Финансови пасиви    

Получен заем от МБВР – 586 946 – 586 946

Получен заем от ЕБВР – 585 726 – 585 726

Задължения по гарантирани влогове – – 7 633 7 633

Други задължения – – 592 592

 – 1 172 672 8 225 1 180 897

31 декември 2019 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо 
 лихвен % лихвен %   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 698 078 – 3 698 081

Държавни ценни книжа  – 10 406 – 10 406

Вземания от банки по суброгация – – 375 494 375 494

 698 078 10 406 375 497 1 083 981

Финансови пасиви    

Получен заем от МБВР – 586 874 – 586 874

Получен заем от ЕБВР – 585 268 – 585 268

Задължения по гарантирани влогове – – 17 538 17 538

Други задължения – – 594 594

 – 1 172 142 18 132 1 190 274
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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 2020 г. до 1 м. 1-3 м. 3-6 м. 6-12 м. над 1 г. нелихвени Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Финансови активи       

Парични средства  
и парични  
еквиваленти     1 080 782 – – – – 2 1 080 784

Държавни  
ценни книжа                         – 10 241 – – 75 595 – 85 836

Вземания от банки  
по суброгация – – – – – 248 097 248 097

 1 080 782 10 241 – – 75 595 248 099 1 414 717

 
Финансови пасиви       

Получен заем от МБВР – – – – 586 946 – 586 946

Получен заем от ЕБВР – – – – 585 726 – 585 726

Задължения по  
гарантирани влогове  – – – – – 7 633 7 633

Други задължения – – – – – 592 592

 – – – – 1 172 672 8 225 1 180 897
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31 декември 2019 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     698 078 – – – – 3 698 081

Държавни  
ценни книжа               – – – – 10 406 – 10 406

Вземания от банки  
по суброгация – – – – – 375 494 375 494

 698 078 – – – 10 406 375 497 1 083 981

 
Финансови пасиви       

Получен заем от МБВР – – – – 586 874 – 586 874

Получен заем от ЕБВР – – – – 585 268 – 585 268

Задължения по  
гарантирани влогове  – – – – – 17 538 17 538

Други задължения – – – – – 594 594

 – – – – 1 172 142 18 132 1 190 274

Чувствителност към лихвен риск 

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

Промяната в лихвените проценти би повлияла основно върху доходността на ценните книжа, 
класифицирани като отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, т.е. върху 
отчета за резултата от дейността и съответно директно в нетните активи. Ефектът от чувст-
вителността към лихвения риск върху нетните активи е изчислен чрез преоценка на ценните книжа 
с фиксиран купонен лихвен процент към края на отчетния период в резултат от предполагаема про-
мяна на лихвените проценти – като се предполага, че промяната в лихвените проценти ще доведе 
до промяна в доходността по тези инструменти.
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Валута Увеличение/(намаление)  Чувствителност 
 в процентни пунктове на нетните активи

 2020 г. 2020 г. 

  хил. лв.

Левове +1 (464)

Евро +1 (1 326)

Левове -1 464

Евро -1 1 326

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

 2019 г. 2019 г. 

  хил. лв.

Левове +1 (62)

Евро +1 (55)

Левове -1 62

Евро -1 55

Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който Фондът няма да бъде в състояние да събере в оби-
чайно 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 – по сметки 
в БНБ. Съотношението на инвестициите в държавни ценни книжа, по сметки в БНБ и вземания от 
банки по суброгация, признати в отчета за финансовото състояние към 31 декември, в структурата 
на активите е, както следва:

 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Парични средства и парични еквиваленти 76% 64%

Държавни ценни книжа 6% 1%

Вземания от банки по суброгация 18% 35%

Кредитният риск от концентрация в български държавни облигации, класифицирани като от-
читани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, се оценява като минимален и упра-
вляем, доколкото са ценни книжа, издадени и гарантирани от българската държава, която обслужва 
редовно задълженията по дълга си. Кредитният рейтинг на даден емитент е оценка за възможност-
та му да обслужва задълженията си при настъпване на техния падеж, изготвяна от специализирана 
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рейтингова агенция въз основа на задълбочен финансов анализ. В таблицата по-долу е представен 
кредитният рейтинг по дългосрочните задължения на Република България, определен от три между-
народни рейтингови агенции:

31.12.2020 г.   Рейтинг     Перспектива

 В чуждестранна В местна 
  валута валута
 
Стандарт енд Пуърс BBB BBB Стабилна

Муудис Baa1 Baa1 Стабилна

Фич BBB BBB Стабилна

   

31.12.2019 г.   Рейтинг     Перспектива

 В чуждестранна В местна 
  валута валута
 
Стандарт енд Пуърс BBB BBB Положителна

Муудис Baa2 Baa2 Положителна

Фич BBB BBB Положителна

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

Анализ на чувствителността на вземането на ФГВБ от КТБ АД (н) спрямо кредитния порт-

фейл

Анализът на чувствителността на вземането на ФГВБ от КТБ АД (н) спрямо събраните сред-
ства от кредитния портфейл на КТБ АД (н) се извършва, като се оценява промяната на брутната 
стойност на очакваните парични потоци за ФГВБ (очакваните потоци по вземането на ФГВБ) при 
промяна на очакваните парични потоци от кредитния портфейл на КТБ АД (н). При промяна на съ-
браните средства от кредитния портфейл на КТБ АД (н) с +/- 20% брутната стойност на очаква-
ните парични потоци за ФГВБ (очакваните потоци по вземането на ФГВБ) ще се увеличи/намали с  
+/- 2.26% или +/- 7.386 млн. лв. 

Таблицата по-долу показва чувствителността на вземането на Фонда от КТБ АД (н) при въз-
можни промени в събраните средства от кредитния портфейл на КТБ АД (н) при предположение, че 
се игнорира влиянието на останалите променливи величини.
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  Изменение на     Изменение на
  очакваните брутната
  парични стойност на
  потоци от очакваните
  кредитния парични потоци
  портфейл (%) за ФГВБ (%) 
 
+20% от кредитния портфейл  20% 2.26%

Базов сценарий  0% 0.00%

-20% от от кредитния портфейл  -20% -2.26%

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Фондът да не бъде в състояние да по-
срещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството провежда кон-
сервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален 
ликвиден запас парични средства за добра способност за финансиране на дейността си. Съгласно 
ЗГВБ Фондът има право да събира извънредни премийни вноски от банките членки и да ползва заеми 
при условия и по ред, определени от Управителния съвет на Фонда (чл. 18 от ЗГВБ). 

Таблицата по-долу включва финансовите инструменти на Фонда, категоризирани по остатъч-
ния срок до договорния падеж, на база недисконтирани договорни парични потоци.

Матуритетен анализ

31 декември 2020 г. 1-3 м. 3-12 м. 1-2 г. 2-5 г.  над 5 г. Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и  
парични еквиваленти 1 080 784 – – – – 1 080 784

Държавни  
ценни книжа 11 409 85 16 713 57 283 – 85 490

Вземания от банки  
по суброгация – 248 097 – – – 248 097

 1 092 193 248 182 16 713 57 283 – 1 414 371

Финансови пасиви      

Получен заем от МБВР – 9 200 38 308 334 170 246 474 628 152

Получен заем от ЕБВР – 8 948  154 550 450 107 – 613 605 

Други задължения 32 484 – – 76 592

 32 18 632 192 858 784 277 246 550 1 242 349
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31 декември 2019 г. 1-3 м. 3-12 м. 1-2 г. 2-5 г.  над 5 г. Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и  
парични еквиваленти 698 081 – – – – 698 081

Държавни  
ценни книжа 80 79 10 233 – – 10 392

Вземания от банки  
по суброгация – 356 127 69 209 – – 425 336

 698 161 356 206 79 442 – – 1 133 809

Финансови пасиви      

Получен заем от МБВР – 9 200 9 200 181 422 437 530 637 352

Получен заем от ЕБВР – 8 972  8 948 456 854 147 803 622 577 

Други задължения 35 499 – – 60 594

 35 18 671 18 148 638 276 585 393 1 260 523

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 независи-
ми, желаещи и информирани контрагенти.

Политиката на Фонда е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност 
на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени. Спра-
ведливата стойност на финансовите инструменти, търгувани на активни пазари, се базира на 
котирани цени към края на отчетния период. Котираните пазарни цени са текущите цени „купува·. 
Справедливата стойност на държавните ценни книжа е определена на база пазарни цени на книжа, 
търгувани на активни пазари към края на отчетния период, ниво 1 (Level 1) в йерархията на спра-
ведливите стойности.

Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни 
пазари, се определя чрез оценъчни методи, които се основават на различни оценъчни техники и пред-
положения на ръководството, направени на база пазарните условия към края на отчетния период. 
Справедливата стойност на вземането от КТБ АД (н) в йерархията на справедливите стойности 
е от ниво 3 (Level 3).

Ръководството на Фонда счита, че при съществуващите обстоятелства представените в 
отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надежд-
ни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.
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18. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИ И ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ

В съответствие със специалния статут и функции на Фонда, както и съгласно законовите 
изисквания, институции, с които той има регулярни отношения, са Министерството на финансите, 
Българската народна банка и Асоциацията на банките в България.

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

Акумулираните средства на Фонда от вноските на банките в съответствие със законовите 
изисквания се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, и в 
текущи сметки в БНБ (Приложения №№ 8. и 9.). Ценните книжа, в които Фондът инвестира, се при-
добиват както на първичния пазар, чрез участие в аукциони, организирани и провеждани от Българ-
ската народна банка, така и на вторичния пазар.

На 9 юни 2016 г. Народното събрание е приело закони за ратифициране на Гаранционните спо-
разумения между Република България, от една страна, и Международната банка за възстановяване 
и развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие, от друга страна, във връзка с дър-
жавногарантираните заеми от двете институции за ФГВБ.

19. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Министерският съвет на Република България със свое решение в края на януари 2021 г. удължи 
срока на обявената на 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемията от 
COVID-19 до края на април 2021 г.

Наложени са строги противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на 
нормалната икономическа дейност на определени сектори в страната.

Не се очаква това да окаже значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Фонда.

Към датата на одобрение на настоящия годишен финансов отчет не са установени други съби-
тия, които да изискват коригиране на или оповестяване в отчета.
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