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Наредба № 29
на БНБ
от 12 декември 2015 г.
за определяне на реда на финансиране
на административните разходи на Фонда
за гарантиране на влоговете в банките
(Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 103 от 30 декември 2015 г.,
в сила от 30 декември 2015 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2020 г.)

Глава първа
Общи положения
Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) С тази наредба се определят размерът и редът за събиране на годишна такса от всяка банка и клонове на банка
по чл. 1, ал. 2 и 3 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ),
обхванати от системата за гарантиране на влоговете в Република България,
за финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на
влоговете в банките (Фонда).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Размерът на годишната такса по ал. 1
се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи на Фонда, предвидени в годишния бюджет на Фонда.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Фондът изпраща проекта на годишния
бюджет за административните разходи на Фонда на Асоциацията на банките в България за сведение.
(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Управителният съвет на Фонда приема годишния бюджет за административните разходи на Фонда във
форма съгласно приложението и отчета за изпълнението му и ги представя
на Сметната палата в 30-дневен срок от приемането им.

Глава втора
Определяне на годишните такси
Чл. 2. Приетият от управителния съвет на Фонда бюджет за административните разходи на Фонда за следващата година не може да надхвърля
0.0056% от сумата на гарантираните размери на влоговете на банките по
чл. 1, ал. 1 към края на месец септември на текущата година, но не може да
бъде по-малък от бюджета за административните разходи на Фонда за текущата година.
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Чл. 3. (1) Общата сума на дължимите от банките такси за следващата
година е равна на 0.0056% от сумата на гарантираните влогове на банките
по чл. 1, ал. 1 към края на месец септември на текущата година.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Управителният съвет на Фонда до
20 ноември на текущата година уведомява Асоциацията на банките в България за общата сума на годишните такси.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Положителната разлика между общата
сума на дължимите от банките такси за съответната година и общата сума
на бюджета за административните разходи на Фонда, определен по реда на
чл. 2, формира разполагаеми средства на Фонда съгласно приложението.
Чл. 4. (1) Определената от управителния съвет на Фонда индивидуална
годишна такса за всяка банка е равна на общата сума на дължимите от банките такси за съответната година, определена по реда на чл. 3, ал. 1, умножена по процентното съотношение на размера на гарантираните влогове на
съответната банка към общия им размер за банковата система като средна
стойност към 31 декември на предходната година, 31 март, 30 юни и 30 септември на текущата година.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Размерът на гарантираните влогове по
чл. 4, ал. 1 се определя на базата на предоставената информация на Фонда от
банките съгласно изискванията на чл. 23, т. 1 от Наредба № 30 от 2016 г. за
изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски
по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).
(3) Фондът уведомява всяка банка за дължимата от нея индивидуално
определена такса за следващата година до 30 ноември на текущата година.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Ако банките не представят на Фонда
информацията по ал. 2, необходима за изчисляване на индивидуалните годишни такси, Фондът определя дължимата годишна такса за всяка банка въз
основа на собствените си оценки.

Глава трета
Внасяне на годишните такси
Чл. 5. (1) Банките внасят индивидуално определените им такси до
10 януари на годината, за която се отнася бюджетът.
(2) При неплащане на годишната такса в определения срок управителният съвет на Фонда начислява за срока на забавата лихва върху дължимата
сума в размер на законната лихва.
(3) Ако банка или клонове на банка по чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗГВБ преустановят
участието си в схемата за гарантиране на влоговете в Република България,
Фондът не възстановява внесената от тях такса за текущата година.
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Глава четвърта
Използване на събраните такси
Чл. 6. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Фондът използва събраните
такси целево за финансиране на административните, материално-техническите разходи и разходите за провизии, признати като пасиви по Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), предвидени в
годишния му бюджет.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Ако след отчитането на бюджета през
следващата година се установи, че Фондът е реализирал икономии, сумата
на икономията се добавя към разполагаемите средства на Фонда.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Ако при изготвяне на бюджета за следващата година сумата на разполагаемите средства на Фонда е равна на или
надхвърля бюджета за административните разходи на Фонда за следващата
година, управителният съвет може да реши да не събира от банките такси
за съответната година.
(4) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Възстановените през годината средства във връзка с направени разходи от Фонда, включително възстановени
провизии, признати като пасиви по МСФО, както и други постъпили средства се включват в намаление на разходната част на отчета на бюджета за
текущата година на същата позиция, от която е направен разходът.
(5) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) В отчета за изпълнението на бюджета
средствата по ал. 4 се представят отделно от сумата на разходите по съответната позиция.

Глава пета
Актуализация на бюджета на фонда
Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Ако поради настъпили през годината извънредни обстоятелства се налага актуализация на бюджета на
Фонда, управителният съвет на Фонда може да използва формираните до
момента разполагаеми средства или да събере извънредни такси от банките.
(2) Извънредните такси от банките се изчисляват на базата на последните четири тримесечия, предхождащи тримесечието, в което се актуализира бюджетът, и за които Фондът разполага с информация за гарантираните депозити, като прилаганият процент не може да надхвърля посочения
в чл. 3, ал. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Управителният съвет на Фонда представя актуализирания бюджет на Сметната палата в 30-дневен срок от
приемането му.
(4) Банките внасят определените извънредни такси в 30-дневен срок от
датата на уведомлението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 2, ал. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и е приета с Решение № 121 от 12 декември 2015 г.
на Управителния съвет на Българската народна банка.
§ 2. Изискването за определяне на годишните такси съгласно чл. 3, ал. 1 и
2 се прилага от 1 януари 2016 г. и се отнася за дължимите от банките такси
за 2017 г.
§ 3. (1) Дължимата от банките такса за 2016 г. се определя въз основа
на наличната във Фонда информация за средната стойност от размера на
гарантираните влогове към 31 декември 2014 г., 31 март, 30 юни и 30 септември 2015 г.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Размерът на гарантираните влогове до
14 август 2015 г. се определя по реда на отменения Закон за гарантиране на
влоговете в банките (отм., ДВ, бр. 62 от 2015 г.), а след 14 август 2015 г. –
съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките (ДВ, бр. 62 от 2015 г.)
и съгласно изискванията на чл. 23, т. 1 от Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по
Закона за гарантиране на влоговете в банките.
(3) Управителният съвет на Фонда определя по реда на чл. 4 общата сума
на дължимите от банките такси за 2016 г. в срок до 22 декември 2015 г. и уведомява Асоциацията на банките в България и БНБ.
(4) В срок до 30 декември 2015 г. Фондът уведомява всяка банка за дължимата от нея индивидуално определена такса за 2016 г.
§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването є в ,,Държавен
вестник“.
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Приложение
към чл. 1, ал. 5
(Изм. – ДВ, бр. 110 от 2020 г.)

№
БЮДЖЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
по ред
РАЗХОДИ НА ФГВБ
I.
ПРИХОДИ
I.1.

Обща сума на годишните такси, дължими от банките

I.2.

Разполагаеми средства от предходни години
ВСИЧКО ПРИХОДИ I

II.

РАЗХОДИ

II.1.

Разходи за дейността

II.1.1.

Разходи за материали

II.1.2.

Разходи за външни услуги

II.1.3.

Разходи за заплати

II.1.4.

Разходи за социално осигуряване и надбавки

II.1.5.

Други разходи

II.1.

Всичко разходи за дейността:

II.2.

Финансови разходи:

II.3.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални и
нематериални активи
ВСИЧКО РАЗХОДИ II

III.

Разполагаеми средства от текущата година (I – II)

Главен счетоводител:

		

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 			

Председател на УС на ФГВБ:
...................

Сума
в хил. лв.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29
от 2015 г. за определяне на реда на финансиране
на административните разходи на Фонда
за гарантиране на влоговете в банките
(Обн. – ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба се издава на основание чл. 2, ал. 6 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и е приета с Решение № 442 от 17 декември 2020 г.
на Управителния съвет на Българската народна банка.

