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КРАТКА ОБОСНОВКА 

С предложението за директива се цели кодификация на Директива 94/19/ЕО и на 

Директива 2009/14/ЕО и измененията към тях чрез преработване. Желаният резултат е 

по-голяма степен на хармонизация в държавите-членки по отношение на схемите за 

гарантиране на депозити (СГД) и подобряване състоянието на вътрешния пазар от 

гледна точка на свободата на установяване и свободата на предоставяне на финансови 

услуги, а също така повишаване стабилността на банковата система и засилване 

защитата на вложителите. 

 

От предложението на Комисията е видно, че то е основно насочено към укрепване на 

правата на вложителите в случаите на настъпване на неплатежоспособност на 

кредитната институция, в която те държат депозити. Този подход е положителен, но не 

трябва да се допуска законодателството да пренебрегва самите СГД. До известна 

степен предложението е твърде строго към СГД. С цел предложението на Комисията да 

бъде смекчено към СГД, като в същото време не се допусне промяна на неговия дух по 

отношение на възможностите на вложителите, предлагаме да бъдат внесени следните 

изменения. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични 

въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 26  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Срокът за изплащане от максимум 

шест седмици, който е в сила от 31 

декември 2010 г.,  не е в съответствие с 

необходимостта да се запази доверието 

на вложителите и не отговаря на 

техните нужди. Поради това срокът за 

изплащане следва да се намали на една 

седмица. 

(26) Срокът за изплащане от максимум 

шест седмици, който е в сила от 31 

декември 2010 г.,  не е в съответствие с 

необходимостта да се запази доверието 

на вложителите и не отговаря на 

техните нужди. Поради това срокът за 

изплащане следва да се намали на 

четири седмици. 

Обосновка 

 

Намаляването на срока на една седмица би означавало схемите практически да не са в 

състояние да спазят този срок или би довело до грешки при изплащането или пък до 
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значително увеличаване на административните разходи. Следва първо да се оцени 

досегашният опит със срока от четири седмици, определен в Директива 2009/14/ЕО, 

преди да се разглежда по-нататъшното му съкращаване. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква а) – алинея 1 а (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За изчисляване на кредитното салдо 

държавите-членки прилагат 

правилата и разпоредбите, които 

важат за прихващанията и 

насрещните вземания в 

съответствие със законовите и 

договорните условия, валидни за 

депозита. 

Обосновка 

 

Насрещните прихващания на вземания между банката и вложителя, при които 

вложителят трябва да погаси само евентуални балансови плащания, представляват 

мярка, която улеснява уреждането на насрещните искания между банките и 

вложителите. Премахването на тази процедура би затруднило в бъдеще 

погасяването на вземанията на вложителя и обратното възстановяване на всички 

непогасени вземания. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите-членки гарантират, че 

схемите за гарантиране на 

депозитите не се отклоняват от 
гарантирания размер на депозитите, 

определен в параграф 1. Държавите-

членки обаче имат право да решат, че се 

гарантират следните депозити, ако 

спрямо разходите за изплащането на 

гарантирания им размер не се прилагат 

членове 9, 10 и 11: 

2. Държавите-членки гарантират, че 

вложителите имат законно право на 
гарантирания размер на депозитите, 

определен в параграф 1. Държавите-

членки обаче имат право да решат, че се 

гарантират следните депозити, ако 

спрямо разходите за изплащането на 

гарантирания им размер не се прилагат 

членове 9, 10 и 11: 
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Изменение  4 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Депозитите се изплащат във валутата, 

в която е била сметката. Ако  сумите по 

параграф 1, изразени в евро, се 

преизчисляват в други валути  сумите, 

които действително се изплащат  на 

вложителите, са равностойни на сумите, 

посочени в настоящата директива. 

4. Депозитите се изплащат във валутата, 

в която е била сметката. Ако  сумите по 

параграф 1, изразени в евро, се 

преизчисляват в други валути  сумите, 

които действително се изплащат  на 

вложителите, са равностойни на сумите, 

посочени в настоящата директива. 

 С разрешение на компетентните 

органи схемата за гарантиране на 

депозитите може да изплати 

депозита във валутата на 

държавата-членка, когато 

изплащането на депозита във 

валутата, в която е била сметката, 

не може да се извърши в срока по член 

7, параграф 1. В този случай се 

използва обменният курс за 

съответния вид валута, в която е бил 

депозитът към датата, на която 

компетентните органи са 

установили фактите по член 2, 

параграф 1, буква д), подточка i) или 

на която съдебният орган е 

постановил решението по член 2, 

параграф 1, буква д), подточка ii). 

Обосновка 

Средствата, натрупани в СГД, следва да се инвестират от СГД в надлежно 

разрешени нискорискови активи. Освен изискването инвестицията да е нискорискова, 

няма изискване СГД да инвестира и в определен вид валута. Изискването за изплащане 

на депозита във валутата, в която е била и сметката, може да доведе до значителни 

трудности и загуби за СГД с оглед на новия по-кратък срок за изплащане. С цел да 

бъдат защитени максимално интересите и на вложителите, и на СГД, се предвижда 

възможността за изплащане на място. Тази възможност е предмет на 

предварително разрешение от компетентните органи и настъпва само когато има 

опасност от нарушение на срока за изплащане. 

 

Изменение  5 
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Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Схемите за гарантиране на депозитите 

трябва да са в състояние да изплатят на 

вложителите неналичните депозити в 

рамките на 7  дни от датата, на която 

компетентните органи са установили 

фактите  по член 2, параграф 1, буква д, 

подточка i) или на която съдебният 

орган е постановил решение, както е 

посочено в член 2, параграф 1, буква д), 

подточка ii). 

Схемите за гарантиране на депозитите 

трябва да са в състояние да изплатят на 

вложителите неналичните депозити в 

рамките на четири седмици от датата, 

на която компетентните органи са 

установили фактите  по член 2, 

параграф 1, буква д, подточка i) или на 

която съдебният орган е постановил 

решение, както е посочено в член 2, 

параграф 1, буква д), подточка ii). 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сборът на депозитите и 

инвестициите, направени от дадена 

схема по отношение на един субект, не 

може да надхвърля 5 % от наличните й 

финансови средства. Дружествата, 

които са включени в една и съща група 

за целите на консолидираните 

счетоводни отчети съгласно Директива 

83/349/ЕИО или в съответствие с 

признатите международни счетоводни 

правила, се приемат за един субект при 

изчисляването на този лимит. 

2. Сборът на депозитите и 

инвестициите, направени от дадена 

схема по отношение на един субект, не 

може да надхвърля 5 % от наличните й 

финансови средства с изключение на 

инвестициите в държавни облигации. 

Дружествата, които са включени в една 

и съща група за целите на 

консолидираните счетоводни отчети 

съгласно Директива 83/349/ЕИО или в 

съответствие с признатите 

международни счетоводни правила, се 

приемат за един субект при 

изчисляването на този лимит. 

Обосновка 

СГД имат право да инвестират натрупаните в тях средства, защото само парите в 

обращение са полезни за икономиката. Много често СГД се явяват важен помощник 

на държавите, като участват активно в закупуване на държавен дълг, който е 

нискорискова инвестиция с добри показатели за доходност. Участието във 

финансиране на държавни дейности чрез закупуването на държавен дълг е от полза за 

цялото общество, което включва като цяло и вложителите и кредитните 

институции. Поради тези аргументи не трябва СГД да бъдат ограничавани да 
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държат и по-големи инвестиционни портфейли в държавни облигации, наред с 

общото ограничение за другите видове инвестиции. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 5 – алинея 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансовите средства по параграфи 1, 2 

и 3 от настоящия член се използват 

главно за изплащане на гарантираните 

суми на вложителите съгласно 

настоящата директива. 

Финансовите средства по параграфи 1, 2 

и 3 от настоящия член се използват 

главно за обезпечаване и изплащане на 

гарантираните суми на вложителите 

съгласно настоящата директива. 

Обосновка 

Смисълът и целта би следвало да бъдат да се действа превантивно срещу изпадането 

в неплатежоспособност, а не едва при настъпване на неплатежоспособност 

вложителите да бъдат обезщетявани. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 5 – алинея 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Те обаче може да се използват и за 

финансиране на прехвърлянето на 

депозити към друга кредитна 

институция, ако разходите за схемата за 

гарантиране на депозитите не 

надхвърлят общия размер на 

гарантираните депозити в съответната 

кредитна институция. В този случай, в 

срок от един месец от прехвърлянето на 

депозитите схемата за гарантиране на 

депозитите представя на Европейския 

банков орган отчет, с който доказва, че 

посоченият по-горе лимит не е 

надхвърлен. 

Те обаче може да се използват и за 

финансиране на прехвърлянето на 

депозити към друга кредитна 

институция, ако разходите за схемата за 

гарантиране на депозитите не 

надхвърлят общия размер на 

гарантираните депозити в съответната 

кредитна институция. В този случай в 

срок от един месец от прехвърлянето на 

депозитите схемата за гарантиране на 

депозитите представя на 

компетентния национален орган за 

банков надзор отчет, с който доказва, че 

посоченият по-горе лимит не е 

надхвърлен. 

Обосновка 
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Държавите-членки имат задължението да се погрижат за това, схемите за 

гарантиране на депозитите да разполагат с адекватни системи за определяне на 

потенциалните си задължения. Следователно следва да има задължение за 

отчетност и спрямо националните органи за банков надзор. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 5 – алинея 3 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки могат да 

позволят на схемите за гарантиране на 

депозитите да използват финансовите си 

средства за предотвратяване на 

неплатежоспособността на дадена 

банка, без да се ограничават до 

финансиране на прехвърлянето на 

депозитите към друга кредитна 

институция, ако се спазват следните 

условия: 

Схемите за гарантиране на депозитите 

могат да използват финансовите си 

средства и за предотвратяване на 

неплатежоспособността на дадена 

банка, без да се ограничават до 

финансиране на прехвърлянето на 

депозитите към друга кредитна 

институция, ако за целите на надзора 

на рисковите ситуации на своите 

членове схемите за гарантиране на 

депозитите разполагат с адекватни 

алтернативни възможности за 

финансиране, които им позволяват да 

получат краткосрочно финансиране, 

когато това им е необходимо за 

удовлетворяване на предявени към 

тях вземания. 

Обосновка 

Схемите за гарантиране на депозитите, които се ограничават до изплащане на 

депозитите в случай на неплатежоспособност, и институционалните гаранционни 

схеми, които използват изцяло или отчасти средствата за избягване на изпадане в 

неплатежоспособност, трябва да бъдат равнопоставени като възможности. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 5 – алинея 3 – буква а)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) финансовите средства на дадена 

схема надхвърлят 1 % от 

отговарящите на условията 

заличава се 
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депозити след тази мярка; 

Обосновка 

 

Схемите за гарантиране на депозитите, които се ограничават до изплащане на 

депозитите в случай на неплатежоспособност, и институционалните гаранционни 

схеми, които използват изцяло или отчасти средствата за избягване на изпадане в 

неплатежоспособност, трябва да бъдат равнопоставени като възможности. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 5 – алинея 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разглеждайки всеки отделен случай, 

при обосновано искане на 

съответната схема за гарантиране 

на депозитите компетентните 

органи могат да разрешат делът по 

буква а) да бъде определен в размер 

между 0,75% и 1 %. 

заличава се 

Обосновка 

 

Схемите за гарантиране на депозитите, които се ограничават до изплащане на 

депозитите в случай на неплатежоспособност, и институционалните гаранционни 

схеми, които използват изцяло или отчасти средствата за избягване на изпадане в 

неплатежоспособност, трябва да бъдат равнопоставени като възможности. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – алинея 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Другите схеми за гарантиране на 

депозитите действат като схеми 

заемодатели. За тази цел държавите-

членки, в които са създадени повече от 

една схема, определят една схема, която 

действа като схема заемодател в 

съответната държава-членка, и 

уведомяват Европейския банков орган 

Другите схеми за гарантиране на 

депозитите действат като схеми 

заемодатели. За тази цел държавите-

членки, в които са създадени повече от 

една схема, определят една схема, която 

действа като схема заемодател в 

съответната държава-членка, и 

уведомяват ЕБО за това. Държавите-
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за това. Държавите-членки могат да 

вземат решение дали и как другите 

схеми за гарантиране на депозитите в 

същата държава-членка трябва да 

възстановяват отпуснатия заем на 

схемата заемодател. 

членки могат да вземат решение, дали и 

как другите схеми за гарантиране на 

депозитите в същата държава-членка 

трябва да възстановяват отпуснатия 

заем на схемата заемодател. Ако 

националните схеми не постигнат 

споразумение относно определянето 

на една от схемите за схема 

заемодател на съответната държава, 

определянето се извършва от ЕБО 

съгласно кредитоспособността на 

отделните схеми. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. В срок от два работни дни от 

получаването на потвърждението и 

информацията по параграф 3, втора 

алинея всяка от отпускащите заема 

схеми за гарантиране на депозитите 

може да отправи искане до ЕБО да 

бъде освободена от задължението да 

изплати заема. Освобождаване се 

предоставя само когато: 
 а) отпускащата заема схема за 

гарантиране на депозитите е 

прибягнала до използването на 

извънредните вноски по член 9, 

параграф 3 или 
 б) отпускащата заема схема за 

гарантиране на депозитите посочи в 

искането за освобождаване причини, 

които в съчетание с отпускането на 

заема, биха я поставили в положение 

да не може да изплати 

гарантираните суми на 

вложителите съгласно настоящата 

директива в срока по член 7, параграф 

1, в случай че гарантираните от нея 

депозити станат неналични.  
 ЕБО информира незабавно всички 

отпускащи заема схеми за 
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постъпилите искания за 

освобождаване и след като направи 

оценка на въздействието, което би 

имало освобождаването на една или 

повече схеми за гарантиране на 

депозитите върху всички останали 

схеми, се произнася по направените 

искания в срок от три работни дни 

от постъпване им. ЕБО не може да 

откаже освобождаване при 

наличието на обстоятелствата по 

буква а) на предходната алинея. 

 Когато всички искания са били 

отхвърлени, отпускащите заема 

схеми за гарантиране на депозитите 

плащат посочената сума съгласно 

потвърждението и информацията и 

в срока по параграф 3, считано от 

деня на отказа. 

 Когато са били удовлетворени едно 

или няколко искания за 

освобождаване, ЕБО изпраща своето 

решение и уведомява отпускащите 

заема схеми за гарантиране на 

депозитите, които не са освободени 

от ангажимента им, за 

преизчислените съгласно параграф 2, 

буква а) суми, които трябва да бъдат 

отпуснати в заем от всяка от 

неосвободените схеми, за 

първоначалния лихвен процент 

съгласно параграф 2, буква в) и за 

срока на заема. Неосвободените от 

отпускането на заема схеми за 

гарантиране на депозитите плащат 

сумите на схемата заемополучател 

не по-късно от два работни дни от 

получаване на информацията за 

преизчисление. Не се допуска ново 

искане за освобождаване от 

отпускането на заем съгласно 

настоящия параграф. 

Обосновка 

Според предложението на Комисията, когато една СГД поиска заем, останалите 

СГД са длъжни да й предоставят такъв. Това положение обаче е приемливо 
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единствено когато само една схема е поставена в затруднено положение да изпълни 

задълженията си по тази директива. С предлаганото изменение се цели да се даде 

възможност на Европейския банков орган (ЕБО) да преценява, по изрично искане на 

отпускащите заема СГД, дали отнемането на средства от една или няколко 

отпускащи СГД за заем няма да доведе до верижна реакция на последователен срив на 

множество СГД. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Вноските за схемите за гарантиране 

на депозитите по член 9 се определят за 

всеки член въз основа на степента на 

риска, на който е изложен. Кредитните 

институции не може да плащат по-

малко от 75 % или повече от 200 % от 

сумата, която би трябвало да плати една 

банка, изложена на среден риск. 

Държавите-членки могат да решат, че 

членовете на схемите по член 1, 

параграфи 3 и 4 трябва да плащат по-

ниски вноски за схемите за гарантиране 

на депозитите, но не по-малко от 37,5 % 

от сумата, която би трябвало да плати 

една банка, изложена на среден риск. 

1. Вноските за схемите за гарантиране 

на депозитите по член 9 се определят за 

всеки член въз основа на степента на 

риска, на който е изложен. Кредитните 

институции не може да плащат по-

малко от 75 % или повече от 200 % от 

сумата, която би трябвало да плати една 

банка, изложена на среден риск. 

Държавите-членки могат да решат, че 

членовете на схемите по член 1, 

параграфи 3 и 4 трябва да плащат по-

ниски вноски за схемите за гарантиране 

на депозитите, но не по-малко от 37,5 % 

от сумата, която би трябвало да плати 

една банка, изложена на среден риск, 

или 20% за депозитите в банки за 

жилищно кредитиране. 

Обосновка 

 

Банките за жилищно кредитиране са обект на много по-строги правила, отколкото 

търговските банки (заеми само на вложители, които се разрешават на изключително 

селективна основа, ограничения за инвестиране на средства), които значително 

намаляват риска от неплатежоспособност и обосновават по-ниския в сравнение с 

общоприложимия праг. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 1  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В срок от два месеца от датата на 

уведомлението Европейският парламент 

и Съветът могат да възразят срещу 

делегирания акт. По инициатива на 

Европейския парламент или Съвета този 

срок се удължава с един месец. 

1. В срок от два месеца от датата на 

уведомлението Европейският парламент 

и Съветът могат да възразят срещу 

делегирания акт. По инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета 

този срок се удължава с два месеца. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Приложение ІІІ – параграф 7  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Компетентната схема за гарантиране на 

депозитите е [посочете наименованието, 

адреса, телефона, електронната поща и 

интернет сайта]. Тази схема ще изплати 

депозитите Ви (в размер до 100 000 

EUR) в срок от шест седмици, а след 31 

декември 2013 г. — в срок от една 

седмица. 

Компетентната схема за гарантиране на 

депозитите е [посочете наименованието, 

адреса, телефона, електронната поща и 

интернет сайта]. Тази схема ще изплати 

депозитите Ви (в размер до 100 000 

евро) в срок от шест седмици, а след 31 

декември 2013 г. — в срок от четири 

седмици. 

Обосновка 

 

Вж. обосновката на изменение 1. 
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