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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
43 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект !
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ
В БАНКИТЕ
Обн., ДВ, бр. 49 от 29.04.1998 г., изм., бр. 73 от 26.06.1998 г., доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 155 от 29.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.06.1999 г., бр. 109 от 18.12.2001 г., доп., бр. 92 от 27.09.2002 г., в сила от 28.12.2002 г., изм., бр. 118 от 20.12.2002 г., бр. 31 от 8.04.2005 г., доп., бр. 39 от 10.05.2005 г., изм. и доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 64 от 8.08.2006 г., изм., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 67 от 29.07.2008 г., бр. 98 от 14.11.2008 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., в сила от 12.06.2009 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 31.12.2010 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г.



§ 1. Чл. 16, ал. 1 се изменя както следва:
„Годишна премийна вноска и влогова база

Чл. 16. (1) Всяка банка прави годишна премийна вноска във фонда, равна на 0,5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа. При недостиг на средства на фонда, с решение на управителния съвет на фонда годишната премийна вноска може да бъде завишена до 2 на сто от общия размер на влоговата база за срок от 3 години.”


§ 2. Чл. 18 се изменя както следва:
Покриване на недостига от средства по фонда
Чл. 18. (1) Ако средствата на фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по този закон, в тридневен срок от установяване на недостига управителният съвет на фонда приема решение за покриване на недостига чрез увеличаване на годишната премийна вноска за срок до 3 години и задължава банките да преведат авансово годишни премийни вноски в определен срок и увеличен размер, като за база се взема последният ден на предходния месец;
(2) При допълнителен недостиг на средства и след прилагане на мярката по ал. 1, недостигът се покрива от БНБ в десетдневен срок. БНБ предоставя кредит на фонда в размер, необходим за покриване на допълнителния недостиг по средства на фонда и с лихва равна на действащия основен лихвен процент. Кредитът се предоставя от разполагаеми средства на управление „Банково” и от резерва.
(3) За попълване на средства по фонда може да се ползват и заеми от български и чуждестранни банки при условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда.
(4) Изплатената авансово сума по ал. 1, се приспада от дължимата от банката годишна премийна вноска за следващи години, като надвнесеното подлежи на връщане в срока по чл. 16, ал. 5. 
(5) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни вноски.


ВНОСИТЕЛИ: 



М О Т И В И
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ
С предлагания закон за изменение се цели допълнително по точно регулиране на отношенията между фонда за гарантиране на влоговете в банките, от една страна и банките, БНБ и други лица, в случаите на временен недостиг на средства по фонда. 
Предвиждат се нови задължения на управителния съвет на фонда, който следва да е оправомощен срочно да действа при извънредни обстоятелства (недостиг на средства). Така ще се осигури необходимата стабилност и безотказност в работата на фонда, който ще може да привлича допълнителни средства за сметка на бъдещи годишни премийни вноски. 
С новата регулация се дава възможност и на БНБ да кредитира покриване на временен недостиг на средства на фонда със средства от резерва на управление „Банково“, като за обезпечение ще служат активите на фонда или бъдещи вноски на банките. 
Законопроектът цели и елеминиране на опасността да се натоварва бюджета с извънредни разходи, при което могат да се нарушат общоевропейските изисквания за бюджетна стабилност и ограничаване на бюджетния дефицит до 3% годишно.
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