РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!



ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за гарантиране на влоговете в банките


	Предлагам в чл. 23 да бъдат направени следните промени:
	В ал. 5, след думите “изплащането на суми от фонда започва не по-късно от 45 дни от датата на решението на Българската народна банка по ал. 1“ да се добави: “и завършва не по-късно от 60 дни от заявената искова молба на вложителя”.

В ал. 6, след израза: “При влог в чуждестранна валута на вложителя се изплаща” да отпаднат думите: “левовата равностойност на гарантирания размер на влога по курса на Българската народна банка в началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете”, като те бъдат заменени с: “гарантирания размер на влога в съответната валута”.


Вносител: Стела Банкова






М О Т И В И

	Напоследък в икономически план се забелязват някои тревожни тенденции. Силно се увеличават кредитите от страна на търговските банки, расте и дефицитът по текущата сметка.
	Според доклад на Международния валутен фонд от м. февруари 2004 г. това заплашва здравето на банковия сектор. Според експертите на МВФ рязката експанзия на кредитите през последните две години много напомня кризата през 1996-1997 г.
	Силно обезпокоителни са огромният търговски дефицит, който само през първото полугодие на 2004 г. достигна 2,8 млрд. лв., нивото на междуфирмената задлъжнялост и увеличаването на външия дълг, който към средата на 2004 г. е вече над 14 млрд. долара.
	При евентуална кризисна ситуация за българската банкова система съществуват законови предпоставки за ново ограбване на българските спестители.
	В чл. 23, ал. 5 на Закона за гарантиране на влоговете в банките е записано, че “изплащането на суми от фонда /за гарантиране на влоговете/ започва не по-късно от 45 дни от датата на решението на Българската народна банка по ал. 1 /за отнемане на лицензията за банкова дейност/. В закона обаче никъде не е фиксиран срок за завършване на изплащането, което теоретично дава възможност това изплащане да продължи десетилетия и практически влоговете да бъдат блокирани в ущърб на интересите на вложителите за неопределен период от време.
	В чл. 23, ал. 6 на закона е записано, че при влог в чуждестранна валута на вложителя се изплаща левовата равностойност на гарантирания размер на влога по курса на Българската народна банка  в началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете.
	Елементарната справедливост изисква българските граждани, имащи валутни влогове, да получат гарантираната им стойност в съответната валута, в която са депозирали своите влогове.
	Законът създава възможност тези граждани да бъдат сериозно ощетени при една кризисна за банковата система ситуация, при която българският лев може да бъде обезценен, от което вложителите да загубят голяма част от своите спестявания.
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