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Обнародвани нормативни актове
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване
(ДВ,	бр.	61/	11.08.2015	г.)
•	 Въвеждат	се	промени,	водещи	до	нарастване	на	приходите	в	
осигурителната	система	и	ограничаване	на	разходите	в	нея,	
което	ще	доведе	до	намаляване	на	зависимостта	от	държавния	
бюджет.	Повишават	се	размерите	на	осигурителната	вноска	
за	фонд	„Пенсии“	с	2,0	процентни	пункта,	като	увеличението	е	
за	2017	и	2018	г.	с	по	един	пункт;

•	 Отменя	 се	 предвиденото	 увеличаване	 на	 осигурителната	
вноска	за	универсален	пенсионен	фонд	от	5	на	7	на	сто	от	1	
януари	2017	г;

•	 Предвижда	се	плавно	увеличаване	и	постепенно	изравняване	
на	стандартната	пенсионна	възраст	по	чл.	68,	ал.	1	от	кодекса	
на	 жените	 и	 мъжете	 през	 2037	 г.	 –	 на	 65годишна	 възраст,	
като	 първоначално	 възрастта	 за	 пенсиониране	 на	 жените	
нараства	с	по	2	месеца	всяка	календарна	година	до	2029	г.,	а	
от	2030	г.	–	с	по	3	месеца	до	2037	г.	За	мъжете	възрастта	за	
пенсиониране	ще	нараства	също	първоначално	с	по	2	месеца	
през	2016	и	2017	г.,	а	от	2018	г.	с	по	1	месец	всяка	календарна	
година	до	2029	г.;

•	 Нараства	осигурителният	стаж	за	пенсиониране	по	чл.	68,	ал.	
2	от	кодекса	за	работещите	при	условията	на	трета	категория	
труд	–	с	по	2	месеца	годишно	до	достигане	през	2027	г.	на	40	
години	за	мъжете	и	37	за	жените.

Закон за възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни посредници
(ДВ,	бр.	62/	14.08.2015	г.)
Въвежда	 Директива	 2014/59/ЕС,	 която	 има	 за	 цел	 да	 установи	
ефективна	рамка	на	европейско	ниво	за	справяне	с	банкови	кризи	
на	ранен	етап,	който	да	предотврати	пренасянето	на	финансовите	
проблеми	 на	 отделни	 кредитни	 институции	 върху	 банковата	
система,	

както	и	да	премахне	необходимостта	от	използване	на	публични	
средства	 за	 подпомагане	 на	 неплатежоспособни	 банки.	 БНБ	 се	
определя	 като	 орган	 за	 преструктуриране	 на	 банки,	 а	 КФН	 –	 за	
преструктуриране	на	инвестиционни	посредници.
Закон за гарантиране на влоговете в банките
(ДВ,	бр.	62/	14.08.2015	г.)
Отменя	се	старият	Закон	за	гарантиране	на	влоговете	в	банките	
(ДВ,	бр.	49/	29.04.1998	г.).	С	новия	закон	се	постига	съответствие	
с	 Директива	 2014/49/ЕС	 относно	 схемите	 за	 гарантиране	 на	
депозити,	чрез	която	се	постига	подобра	защита	на	вложителите	
в	банки	чрез	постигането	на	унифицирани	правила	за	гарантиране	
на	влоговете	в	Общността,	ясен	обхват	на	гаранцията,	пократки	
срокове	за	изплащане,	подобрена	обмяна	на	информация	и	строги	
изисквания	за	финансиране.	
Закон за изменение и допълнение на Закона за 
банковата несъстоятелност
(ДВ,	бр.	61	/	11.08.2015	г.)
Банката	 и	 кредиторите	 в	 производството	 по	 несъстоятелност	
ще	 се	 призовават	 по	 ред,	 различен	 от	 реда	 по	 чл.	 619	 от	
Търговския	закон,	когато	това	е	предвидено	в	Закона	за	банковата	
несъстоятелност.	Дава	се	възможност	синдикът	да	упълномощава	
лица,	 които	 да	 го	 представляват	 в	 съдебните	 производства	 по	
дела,	по	които	банката	е	страна.		
Въвеждат	се	и	промени	в	Закона	за	независимия	финансов	одит:	
Правилата,	 процедурите	 и	 плановете	 за	 контрол	 на	 качеството	
на	 дейността	 на	 регистрираните	 одитори	 ще	 се	 разработват	
съвместно	от	Комисията	за	публичен	надзор	над	регистрираните	
одитори	 и	 Управителния	 съвет	 на	 Института	 на	 дипломираните	
експертсчетоводители.
Установява	 се	 понисък	 размер	 на	 санкциите,	 когато	 са	 налице	
извършени	от	регистриран	одитор	или	специализирано	одиторско	
предприятие	 административни	 нарушения	 с	 пониска	 степен	 на	
обществена	опасност.
Въвеждат	се	и	промени	във	връзка	с	извършването	на	ротация.
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Закон за ратифициране на Изменението от Доха 
на Протокола от Киото към Рамковата конвенция 
на Обединените нации по изменение на климата  
(ДВ,	бр.	60	/	07.08.2015	г.)

Правила за търговия с природен газ
(ДВ,	бр.	59/	04.08.2015	г.)
С	приетите	правила	се	определят:
•	 редът	и	начинът	за	администриране	на	сделките	с	природен	
газ;	

•	 условията	и	редът	за	организиране	балансирането	на	пазара	
на	природен	газ;	

•	 редът	за	смяна	на	доставчик	на	природен	газ;	
•	 условията	и	редът	за	обслужване	на	средствата	за	търговско	
измерване.	

Споразумение за изменение и допълнение на 
Рамковото споразумение между правителството 
на Република България и Европейския инвести-
ционен фонд относно изпълнението на 
Инициативата JEREMIE в Република България 
(„Трето споразумение за изменение“)

Споразумение за изменение и допълнение на 
Финансовото споразумение между правителството 
на Република България и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението на 
Инициативата JEREMIE в Република България 
(„Трето споразумение за изменение“)
(ДВ,	бр.	59	/	04.08.2015	г.)
Постигнато	 е	 споразумение	 за	 удължаване	 на	 срока	 на	
инициативата	 JEREMIE	 в	 България	 до	 31	 декември	 2025	 г.	
Споразумението	е	необходимо	да	бъде	ратифицирано	до	края	на	
2015	г.	от	Народното	събрание	на	Република	България	със	закон.	

Съдебна практика

Преюдициално запитване от Tribunalul Mures 
(Румъния) – ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt v 
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 
(DGRFP) Brasov – Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Mures (Case C-212/15) по Регламент (ЕО) 
1346/2000	относно	възможността	последиците	от	процедура	по	
несъстоятелност,	уредена	от	правото	на	Държаватачленка,	в	която	
процедурата	е	инициирана,	да	включват	лишаване	на	 кредитор,	
който	 не	 е	 взел	 участие	 в	 процедурата	 по	 несъстоятелност,	 от	
правата	 му	 да	 търси	 удовлетворение	 на	 вземанията	 си	 в	 друга	
Държавачленка,	 или	 спиране	 на	 изпълнението	 на	 същото	
удовлетворение	в	другата	Държавачленка.
Преюдициално запитване от Harju Maakohus 
(Estonia) – Irina Nikolajeva v OU Multi Protect (Case 
C-280/15) по Регламент 207/2009 относно	 естеството	 и	
обхвата	на	разумната	компенсация	за	употреба	на	знак,	идентичен	
с	търговска	марка,	както	и	задължението	на	съд	от	Общността	да	
издаде	забрана	по	смисъла	на	Член	102(1)	от	Регламента.

Календар
31.08.2015 г. 
Българска	стопанска	камара	–	електронно	допитване	за	задължи
телните	годишни	разходи	на	фирмите	

03.09.2015 г. 
Riga	Food	Brokerage	Event	2015		интернационална	платформа	за	
компании,	заинтересувани	в	последните	иновации	в	европейската	
хранителна	индустрия	

15-17.09.2015 г. 
БългароКитайска	Асоциация	за	Търговия	и	Инвестиции	–	
бизнесфорум	в	Слънчев	бряг

Анализи

В	 последния	 брой	 на	 ДВ	 62	 от	 14.08.2015	 г.	 беше	 обнародван	
новият	Закон	за	възстановяване	и	преструктуриране	на	кредитни	
институции	 и	 инвестиционни	 посредници	 (ЗВПКИИП),	 който	
транспонира	 Директива	 2014/59/ЕС	 на	 Европейския	 Парламент	
и	 на	 Съвета	 от	 15	 май	 2014	 година	 за	 създаване	 на	 рамка	 за	
възстановяване	 и	 преструктуриране	 на	 кредитни	 институции	 и	
инвестиционни	посредници.
Настоящият	кратък	преглед	на	инструментите	за	преструктуриране	
на	 банки,	 които	 въвежда	 ЗВПКИИП,	 очертава	 техните	 основни	
характеристики,	като	не	претендира	за	изчерпателност.
Инструментите	 за	 преструктуриране	 са	 четири,	 като	 могат	 да	
бъдат	използвани	в	комбинации:
1.Инструмент за продажба на стопанска дейност	
	 продажба	 на	 част	 от	 банката	 (акции	 или	 всички	 или	 част	 от	
активите,	правата	или	задълженията)	на	един	или	повече	купувачи	
без	съгласието	на	акционерите.	Купувачът	е	от	частния	сектор	(а	
не	 мостова	 институция)	 и	 трябва	 да	 има	 лиценз	 за	 дейността,	
която	придобива.
2.Инструмент „мостова институция“  прехвърляне	на	
част	от	банката	(акции	или	всички	или	част	от	активите,	правата	
или	 задълженията)	 на	 временна	 институция	 (мостова	 банка),	 за	
да	се	запази	възможността	за	изпълнение	на	основните	банкови	
функции	и	да	се	извърши	последваща	продажба	(до	две	години,	
може	да	се	удължи	с	още	една)	без	съгласието	на	акционерите.		
Мостовата	 банка	 се	 създава	 от	 Фонда	 за	 гарантиране	 на	
влоговете	в	банките	(ФГВБ)	и	капиталът	се	финансира	от	Фонда	
за	преструктуриране	на	банки	(ФПБ),	като	се	контролира	от	БНБ.
Когато	 се	 използват	 самостоятелно	 тези	 два	 инструмента	
за	 прехвърляне	 само	 на	 част	 от	 банката,	 останалата	 част	 се	
прекратява	чрез	несъстоятелност.
3.Инструмент за обособяване на активи 	Разделяне	
на	 активите	 на	 „добри“	 и	 „лоши“	 	 прилага	 се	 единствено	 в	
комбинация	 с	 други	 инструменти.	 Прехвърлят	 се	 активи,	 права	
или	 задължения	 от	 банка	 в	 режим	 на	 преструктуриране	 или	 от	
мостова	банка	към	едно	или	повече	дружества	за	управление	на	
активи,	 като	 това	 се	 извършва	 без	 съгласието	 на	 акционерите.	
Дружеството	 за	 управление	 на	 активи	 е	 собственост	 на	 ФПБ	 и	
се	 контролира	 от	 органа	 по	 преструктуриране.	 	 Създадено	 е	 за	
поемане	на	активи,	 права	или	 задължения	от	банка	в	режим	на	
преструктуриране	 или	 от	 мостова	 банка,	 като	 ги	 управлява	 с	
цел	 получаване	 на	 възможно	 найвисока	 стойност	 при	 тяхната	
продажба	или	ликвидиране.	
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4.Инструмент за споделяне на загуби	 	 т.нар.	
„подстрижка“	 на	 вземанията	 на	 акционери	 и	 кредитори	 	
Инструментът	 за	 споделяне	 на	 загуби	 ще	 позволи	 банката	
да	 бъде	 рекапитализирана	 чрез	 отписване	 на	 задължения	 и/
или	 конвертирането	 им	 в	 акции,	 без	 да	 е	 необходимо	 да	 се	
използват	публични	средства,	както	и	без	да	е	необходимо	да	
се	 затваря	банката.	Обикновените	акционери	ще	претърпяват	
загуби	първи,	на	следващо	място	ще	са:	държателите	на	други	
инструменти,	 които	 се	 числят	 към	 капитала	 на	 банката,	 след	
това	държателите	на	преференциални	акции	и	на	необезпечени	
дългови	инструменти.	
На	последно	място	се	нареждат	депозитите	на	малките	и	средни	
предприятия	 и	 на	 физическите	 лица,	 надвишаващи	 100,000	
евро.	ФГВБ	е	поставен	преди	тях,	 като	ще	бъде	отговорен	да	
понесе	загубата,	която	би	понесъл	в	обикновеното	производство	
по	 несъстоятелност.	 Вземанията,	 които	 са	 изключени	 от	
инструмента	 за	 споделяне	 на	 загубите,	 са:	 гарантираните	
депозити,	 краткосрочните	 междубанкови	 заеми,	 вземания	 към	
клиринг	институции	и	към	платежните	системи	и	системите	за	
окончателност	на	сетълмента	(с	падеж	до	7	дни),	обезпечените	
вземания,	 освен	 за	 вземания,	 чиято	 стойност	 надхвърля	 тази	
на	обезпечението,	клиентски	активи,	или	вземания	свързани	със	
заплати,	пенсии	и	данъци.	
В	изключителни	ситуации,	регулаторите	ще	могат	да	изключат	
и	други	задължения	от	споделянето	на	загуби	(за	да	се	запази	
възможността	за	изпълнение	на	основните	банкови	функции	или	
за	да	се	предотврати	пренасянето	на	нестабилността	в	цялата	
финансова	система).

Ренета Петкова, Съдружник
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