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Правила за изчисление на обезпеченията по чл. 152 от ЗПФ за банка, обявена в 

несъстоятелност за целите на прилагане на чл. 152б, ал. 10-15 от ЗПФ 

 

 

 

1. За целите на прилагане на чл. 152, ал. 10-12 от ЗПФ стойността на всички 

обезпечения по чл. 152 от ЗПФ се изчислява към датата на обявяване на банката в 

несъстоятелност, въз основа на наличните към датата на обявяване на банката в 

несъстоятелност съответни обезпечения. 

2. В случай, че до края на работния ден, в който банката е обявена в несъстоятел-

ност, обезпечения по чл. 152, ал. 3-6 от ЗПФ са прехвърлени/преведени служебно от БНБ 

по съответните партиди/сметки на МФ съгласно чл. 152б, ал. 19 от ЗПФ, за целите на 

прилагане на чл. 152б, ал. 10-12 от ЗПФ се вземат предвид наличността на съответните 

обезпечения непосредствено преди ефективното им прехвърляне по партиди/сметки от 

БНБ. 

3. Аналогично, ако до края на работния ден, в който банката е обявена в 

несъстоятелност, обезпечения по чл. 152, ал. 8 от ЗПФ са прехвърлени ефективно по 

партиди/сметки на МФ или по друг начин, позволяващ ефективно пълно разпореждане със 

съответните активи, се вземат предвид наличността на съответните обезпечения 

непосредствено преди ефективното им прехвърляне към МФ. 

4. Изчисляването на стойността на обезпеченията по чл. 152, ал. 3 и 4 от ЗПФ се 

извършва както следва: 

4.1. за ДЦК от емисии с предстоящ падеж в срок до 3 месеца, от началото на месе-

ца, следващ датата на несъстоятелността на банката – по по-високата от номиналната 

стойност (включваща и начислената лихва) или стойността, изчислена по съответния ред 

на изчисляване на обезпечението съгласно т. 1 и 2 от Приложение № 7 (за обезпеченията 

по чл. 152, ал. 3 от ЗПФ), респективно – съгласно т. 5.1-5.4 от Приложение № 8 (за 

обезпеченията с ДЦК по чл. 152, ал. 4 от ЗПФ); 

4.2. за останалите ДЦК - по съответния ред, по който се изчислява стойността на 

обезпеченията по чл. 152, ал. 3 и 4 от ЗПФ: 

 а) съгласно т. 1 и 2 от Приложение № 7 - за обезпеченията по чл. 152, ал. 3 от ЗПФ; 

 б) съгласно т. 5.1-5.4 от Приложение № 8 - за обезпеченията по чл. 152, ал. 4 от ЗПФ. 

5. Стойността на обезпеченията по сметките по чл. 152, ал. 5 и 6 и чл. 152а, ал. 2 и 

3 от ЗПФ към датата на обявяване на банката в несъстоятелност е в размер на салдата на 

съответните банкови сметки. Салдата по сметки в чуждестранна валута се изчисляват по 

левова равностойност, като се прилага обявения от БНБ съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния 

закон курс на съответната валута към българския лев, валиден за деня, в който банката е 

обявена в несъстоятелност (за деноминираните в евро наличности се прилага фиксирания 

курс на БНБ съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за Българската народна банка). 
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6. Стойността на обезпеченията по §20а, ал. 8 от ЗПФ е в размер на 100% от но-

миналната им стойност (включваща и начислената лихва). 

7. Стойността на обезпеченията по чл. 152б, ал. 10, т. 6 от ЗПФ (ценни книжа, 

емитирани от БНБ) е в определения по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ размер. В случай, че 

тези активи са с предстоящ падеж в срок до 3 месеца, от началото на месеца, следващ 

датата на несъстоятелността на банката, стойността е в размер на по-високата от номи-

налната стойност (включваща и начислената лихва) или стойността, определена по реда 

на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ. 

8. Стойността на обезпеченията по чл. 152б, ал. 10, т. 7 от ЗПФ (залог на бързо 

ликвидни активи, които могат да се използват като обезпечение при отпускане на кредити 

на банка от Българската народна банка по реда на Закона за Българската народна банка) е 

в определения по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ размер. За такива обезпечения под формата 

на залог на дългови ценни книжа с предстоящ падеж в срок до 3 месеца, от началото на 

месеца, следващ датата на несъстоятелността на банката, стойността е в размер на по-

високата от номиналната стойност (включваща и начислената лихва) или стойността, 

определена по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ. 

9. Стойността на обезпеченията по чл. 152б, ал. 10, т. 8 и 10 от ЗПФ (финансово 

обезпечение с дългови ценни книжа) е в определения по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ 

размер. За такива финансови обезпечения с дългови ценни книжа с предстоящ падеж в 

срок до 3 месеца, от началото на месеца, следващ датата на несъстоятелността на банката, 

стойността е в размер на по-високата от номиналната стойност (включваща и начислената 

лихва) или стойността, определена по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ. 

10. Стойността на обезпеченията по чл. 152б, ал. 10, т. 9 от ЗПФ (финансово обез-

печение с инструменти на собствения капитал, приети за търговия на регулиран пазар) е в 

определения по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ размер.  

11. За обезпеченията по чл. 152б, ал. 10, т. 11 от ЗПФ стойността се определя от 

независим оценител, с изключение на обезпеченията под формата на залог на вземания, за 

които по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ е изпълнено едно от двете условия: 

11.1. за целите на текущото обезпечаване с такива активи е определена номинал-

ната им стойност (независимо дали включва или не начислената лихва) или  

11.2. за целите на текущото обезпечаване е определена друга стойност, но е 

предвидено (включително и чрез отделно съвместно писмо на МФ и БНБ по чл. 152, ал. 8 

от ЗПФ), че при обявяване на банката в несъстоятелност за целите на прилагане на чл. 

152б, ал. 10-12 от ЗПФ тези обезпечения ще се оценяват по номиналната им стойност 

(заедно с начислената лихва към датата на обявяване на банката в несъстоятелност). 

12. Доколкото при текущото обезпечаване с вземания по т. 11.1 от това прило-

жение е определена по реда на чл. 152, ал. 8 от ЗПФ номинална стойност без начислената 

лихва или с частично включена начислена лихва, при обявяване на банката в 

несъстоятелност за целите на прилагане на чл. 152б, ал. 10-12 от ЗПФ тези обезпечения се 

оценяват по номиналната им стойност заедно с пълния размер на начислената лихва към 

датата на обявяване на банката в несъстоятелност. 

13. За целите на това приложение начислената лихва включва начислената лихва 

за периода от датата на последното изплащане на лихва до датата на обявяване на банката 

в несъстоятелност. В тази сума не се включват премии, отстъпки, както и други ко-

рективи, които се амортизират и включват в начисляването на ефективния лихвен про-

цент на съответните дългови ценни книжа или вземания. 

14. За индексираните дългови ценни книжа, служещи като обезпечение, в номи-

налната стойност (заедно с лихвата) се включва и индексираната сума. 
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15. В случай, че са налице обезпечения по реда на чл. 152б, ал. 10, т. 7, 8 и 10 от 

ЗПФ с дългови ценни книжа на емитенти, които към датата на обявяване на банката в 

несъстоятелност са обявени в несъстоятелност, разпоредбите на т. 8 и 9 от това прило-

жение не се прилагат за такива обезпечения, като вместо това, стойността на съответното 

обезпечение се изчислява за целите на прилагане на чл. 152б, ал. 10-12 от ЗПФ в размер 

на по-малката от: номиналната стойност (включваща припадащата се лихва), пазарната 

стойност към датата на обявяване на банката в несъстоятелност (само за обезпеченията 

под формата на дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар) или стойността, 

определена съгласно чл. 152, ал. 8 от ЗПФ. 

16. Освен в случаите по т. 11.2 от това приложение, със съответното съвместно 

писмо на МФ и БНБ по чл. 152, ал. 8 от ЗПФ или с отделно такова съвместно писмо, може 

да се определят за целите на чл. 152, ал. 10-12 от ЗПФ стойности на съответните активи за 

обезпечаване или правила за тяхното изчисляване, различни от стойностите на активите, 

респективно – правилата за изчисляване, които са приети със съответното съвместно 

писмо по чл. 152, ал. 8 от ЗПФ за целите на текущото обезпечаване с такива активи за 

действаща банка или за банка за която е приложен чл. 36 от ЗКИ. Ако обаче към датата на 

обявяване в несъстоятелност на банка приетата с такова съвместно писмо по чл. 152, ал. 8 

от ЗПФ стойност на обезпечението за целите на чл. 152, ал. 10-12 от ЗПФ е по-ниска от 

стойността на обезпечението, изчислена за целите на текущото обезпечаване, при 

прилагането на т. 7-10 и т. 15 от това приложение се взима по-високата стойност (т.е. 

стойността, изчислена за целите на текущото обезпечаване на действаща банка или банка, 

за която е приложен чл. 36 от ЗКИ). 

 


