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      РЕШЕНИЕ  

 

          № 201 

       

     гр. С***, 28.06. 2017  

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ на Република България – Трети 

специализиран постоянен заседателен състав по чл.48, ал.2 от Закона за защита от дискриминация, в 

състав:      

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   А.М., 

                 ЧЛЕНОВЕ:    И.С., 

                                         С.А., 

           

разгледа докладваната от И.С. преписка № 225 по описа на Комисията за защита от 

дискриминация за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производството по преписка № 225/2015 г. е образувано с Разпореждане № 489/08.06.2015 г. 

на Председателя на Комисията за защита от дискриминация по реда на чл.50, т.1 от Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр.) по сигнал с вх. № 14-00-13/ 27.05.2015 г., подаден от 

Асоциация на пострадалите от К**Т**Б**, представлявана от председателя на УС Б.Н.Т.и лицата 

В.И.М., О.З.Ш., М.П., Л.П.чрез Н.П., В.Н.С.срещу Фонда за гарантиране на влоговете в банки, 

представляван от председателя на УС на Р.М., Министерство на финансите, представлявано от 

министъра на финансите и Българска народна банка представлявана от председателя на 

управителния съвет И.И..   

С оглед наведените в сигнала твърдения, преписката е разпределена за разглеждане от Трети 

специализиран постоянен заседателен състав на КЗД.             

I. Конституирани страни по преписката: 

1. СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ К**Т**Б**“, представлявана 

от председателя на УС Б.Н.Т., съгласно приложено Решение от 13.03.2015 г. на СГС, Търговско 

отделение VI – 7 с-в, по фирмено дело 108/20151, със седалище и адрес на управление : гр.С***, 

район „С***“, ул. „А***“ № * и лицата: В.И.М., О.З.Ш., М.П., Л.П.чрез Н.П., В.Н.С.,  в качеството 

им на сигналоподатели и нов адрес:  гр.С***З**, ул. „В***“ № *, вх.*, ет.*, ап.*;  

2. МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, в качеството на ответна страна, с адрес за призоваване 

: гр.С***, ул. „Г***“  № *; 

3. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ), представлявана от Управителя на БНБ Д.Р., а в 

процесният период представлявана от И.И., в качеството на ответна страна, с адрес за призоваване 

: гр.С***, пл. „К***“ № *; 

4. ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВОЕТЕ В БАНКИТЕ, представляван от Р.М., 

Председател на УС на Фонда, в качеството на ответна страна, с адрес за призоваване:  гр. С***,  

ул. „В*** “ №*;       

                                                           
1 с което Сдружение с наименование „Асоциация на пострадалите от Корпоративна търговска 

банка“  е вписано в регистъра на лицата с нестопанска цел) 
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Фактически състав на евентуалното нарушение според изложеното в сигнала :   

 „Асоциацията на пострадалите от К**Т**Б**“, представлявана от Б.Т., се посочва, че на 29 

юни 2014 г. българските власти поискали от Европейската комисия (ЕК) одобрение за схема, която 

да предостави кредитна линия на българския банков сектор, която според изложеното 

представлявала държавна помощ. Отбелязват, че Република България е поискала разрешение за 

държавна помощ, като предпазна мярка, за да бъде предпазена финансовата система на страната и 

което ЕК е разрешила.    

     Твърди се, че при тези условия на „П**И**Б**“ АД (ПИБ) получила „необходимата 

ликвидна подкрепа“ (цитат от сигнала), като по този начин ликвидните проблеми  на банката били 

преодолени. Според изложеното, по същото време „К**Т**Б**“ АД (КТБ) също е отговаряла 

изцяло на условията определени от ЕК за оказване на ликвидна подкрепа, но такава подкрепа не й 

е оказана. Според изложеното в сигнала, с тези действия на министъра на финансите и Българска 

народна банка (БНБ) е нарушен принципът на равно третиране на вложителите в КТБ, като се 

твърди, че същите били поставени в по-неблагоприятно положение сравнено с вложителите на 

ПИБ по признак „лично положение“. Задават въпрос: „.. какво конкретно се преследва с 

лишаването на група граждани от позитивната мярка на държавата“ (цитат от сигнала), поради 

това, че не е посочено с каква цел помощта е отпусната само за едната банка, а на другата не. 

Изложено е мнение, че следва да бъде установено дали тази цел е законова, а оттам да се 

установява доколко средствата за нейното постигане са съразмерни с целта, дали са подходящи и 

необходими.   

В сигнала се твърди също, че на заинтересуваните вложители било отказано да встъпят в 

процеса по несъстоятелност и системно им е бил отказван достъп до информация от синдиците на 

КТБ. Сочи се, че Фонда за гарантиране на влоговете в банки (ФГВВ) разполагал с повече права 

сравнение с вложителите, като последните не могли да упражняват в пълен обем правата си, 

въпреки, че правата на ФГВВ и на вложителите са регламентирани „в един и същи ред на вземания 

– чл. 94, ал.1 от Закона за банковата несъстоятелност „при извършване и разпределение на 

осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: 4 вземания, за които фондът се е 

суброгирал, и вземания на вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на 

влоговете“ (цитат от сигнала).   

Формулирани са следните искания към КЗД са: да постанови преустановяване на неравното 

третиране до установяване на положение на равно третиране и да предприеме всички 

предвидени в закона принудителни санкции за този вид дискриминация.    

  

По преписката е проведено проучване по реда на чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр.  

 Становища на ответните страни :  

1.Становище на Министъра на финансите. Под № 90-17-93/23.11.2015г. е представено 

становище на министъра на финансите2. Изложени са доводи за неоснователност на подадения 

сигнал. Отбелязват, че в сигнала не е посочено кои членове на Асоциацията са били третирани 

дискриминационно. Считат, че признакът „лично положение", който да обуславя по-

неблагоприятно третиране, не може да се изследва и приложи към неиндивидуализирано лице. 

Относно твърденията във връзка с отпусната държавна помощ от 2014 г. е пояснено, че 

същата била одобрена от Европейската комисия (ЕК) под номер 8А. 38994 (2014/N) - Ликвидна 

подкрепа за българските банки под формата на срочен депозит на държавни средства с Решение 

на Комисията от 29.06.2014 г. с № С(2014) 4554, копие от което е приложено по преписка,  и което 

решение на ЕК е публикувано на сайта на ГД „Конкуренция", като в ОВ С 301 от 05 септември 

2014 е обнародвана само съкратена информация от уведомлението по предоставянето на 

помощта3.  

                                                           
2 Подписано от министър – В.Г..  
3 Решението е в автентична версия само на английски език и може да бъде намерено на следния линк: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code= 3_SA_38994  
 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code
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Обяснено е, че предоставянето на ликвидна подкрепа към българските банки се 

основавало на изпълнение на стриктни и ясни условия, поставени от ЕК в посоченото решение и 

съобразяването им с документа - Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 

г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на 

финансовата криза (Съобщение относно банковия сектор, ОВ, 2013/С 216/1). 

В становището се визира т.10 от Решението, респ. т.58 и т. 60 от Съобщението относно 

банковия сектор, според които държавната помощ за ликвидност се предоставя само на кредитни 

институции, които са платежоспособни, като посоченото състояние следва да е потвърдено от 

надзорния орган. Уточнено е, че схема 8А.38994 влиза в сила след датата на решенията на БНБ за 

поставяне на „К**Т**Б**"АД и Търговска банка „В***" ЕАД под специален надзор (20 и 22 юни 

2014 г.), като следователно посочените банки не биха могли да се възползват от условията по 

схемата.  

Твърди се, че към момента е налице отворен за разглеждане случай от ЕК във връзка със 

заведена жалба за процедура по потенциална държавна помощ. Работният номер на досието е 

8А.39092 (2014/СР) Complaint on Bulgarian Corporate Commercial Bank, по който министерство на 

финансите е изпратило до Европейската комисия аналогично становище с изх. № 37-01-187 от 

12.11.2014 г., подкрепящо мотивите, изразени от БНБ по този повод с тяхно писмо вх.№ 37-01-187 

от 7.11.2014 г. 

Относно твърденията в сигнала, че  вложителите в К**Т**Б** АД (КТБ) били поставени 

в по-неблагоприятно положение спрямо вложителите на ПИБ по признак „лично положение" и че 

с тези действия на министъра на финансите и Българската народна банка (БНБ) бил нарушен 

принципът на равно третиране на вложителите, министъра на финансите оспорва тези твърдения.  

Обяснява, че вследствие на масовото теглене на ликвидност от българските банки през юни 2014г., 

държавата  е отпуснала ликвидна подкрепа на ПИБ, под формата на държавен депозит в размер на 

1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Европейската комисия в деня на 

искането. Подчертава, че Комисията дала за одобрение за схемата след като било установено, че 

ликвидната подкрепа за ПИБ е свързана с последиците за пазара от ликвидната криза през юни и 

юли 2014г., като това не се дължи на структурен проблем в банката. Сочи се, че съгласно 

Съобщение на Европейската комисия относно прилагането от 1 август 2013г. на правилата за 

държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (2013/С 

216/01), основно изискване е държавна помощ в ЕС да се предоставя единствено на 

платежоспособни и икономически жизнеспособни банки и по-конкретно, в случаите на схеми за 

предоставяне на ликвидна подкрепа, същите следва да бъдат използвани единствено за банки без 

недостиг на капитал, което обстоятелство трябва да бъде удостоверено от компетентния надзорен 

орган по достатъчно категоричен и неоспорим начин. 

Обяснено е, че КТБ била поставена под специален надзор, поради опасност от 

неплатежоспособност на 20 юни 2014г. по нейно искане, на основание чл. 115 от Закона за 

кредитните институции (ЗКИ). На 4.11.2014г., в изпълнение на Решение № 133 на Управителния 

съвет на БНБ, квесторите на КТБ са внесли в БНБ с писмо вх. № БНБ-127892/04.11.2014г. 

финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014г. както следва: Капиталови изисквания 

(СОКЕР) - Индивидуален, Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/РШРЕР) - Индивидуален. 

От представените на 04.11.2014г. финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014г. 

Управителният съвет на БНБ установил отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ, 

определен според Регламент (ЕС) № 575/2013, в размер на минус 3 745 313 хил. лв., както и че 

банката не отговаряла на капиталовите изисквания, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013. 

Отчетените от банката съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (-188.03 %), 

съотношение на капитала от първи ред (-188.03 %) и съотношение на капиталовата адекватност (-

180.18 %) били в нарушение на капиталовите изисквания съгласно чл. 92 Регламент (ЕС) 

№175/2013. На това основание, лицензът за банкова дейност на КТБ е отнет с Решение на БНБ от 

6 ноември на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал.1, т.1, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предложение 

първо от ЗКИ и чл. 16, т. 15 от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ). 

Отбелязват, че началната дата на неплатежоспособност на КТБ, обявена от съда по 

несъстоятелността, е 20.06.2014г. Следователно към датата на поставяна на КТБ АД под 
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специален надзор, банката не е отговаряла на условията за предоставяне на ликвидна подкрепа и в 

тази връзка оспорват твърдението, че двете банки са се намирали в едно и също положение, 

поради което не може да се твърди, че вложителите на КТБ са били поставени в по-

неблагоприятно положение спрямо вложителите на ПИБ по признак „лично положение". 

Относно оплакванията в сигнала, че на вложителите било отказано да встъпят в 

производството по несъстоятелност на КТБ и системно им е бил отказван достъп до информация 

от синдиците, включително и това, че Фондът за гарантиране на влоговете в банките (Фондът) 

разполагал с повече права в сравнение с вложителите, въпреки че съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона 

за банковата несъстоятелност (ЗБН) Фондът и вложителите са кредитори с един и същи ред на 

вземанията, е направено следното уточнение:  

Министърът на финансите не е орган в производството по банкова несъстоятелност и не 

би могъл да вземе пряко отношение по твърденията, изложени в т. 2 от сигнала на „Асоциацията 

на пострадалите от К**Т**Б**".  

На следващо място се посочва, че от изложеното в сигнала не ставало ясно какво 

означава, че „на заинтересованите вложители им е отказано да встъпят в процеса по 

несъстоятелност" (цитат от становището). Обяснено е, че редът за предявяване на вземанията и 

за конституиране на кредиторите в производството по несъстоятелност е уреден в Глава пета 

„Предявяване на вземанията" от ЗБН. Съгласно чл. 63, ал. 3 вземанията на вложителите в банката 

се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1, като това не отменял правото им да 

предявят пред синдика вземанията си в срока за предявяване. В случай, че има вложители, чиито 

вземания не са вписани в списъка на приетите от синдика вземания, те разполагат със законовата 

възможност да оспорят списъка и да защитят правата си на кредитори на несъстоятелността по 

реда на чл. 66 от ЗБН. 

По отношение на твърденията за неравнопоставено положение на вложителите спрямо 

Фонда в становището на министъра на финансите е изложено следното: Законодателят  отчитайки 

особеностите в дейността и правния статут на банките като вид търговец и предписва специални 

правила относно правния режим на несъстоятелността при банките. Специалните разпоредби по 

отношение на производството по несъстоятелност за банките са насочени преди всичко към 

осигуряване на бързина на производството и засилен контрол спрямо дейността на синдика. По 

тази причина, административно-охранителните функции, които има съдът в общата търговска 

несъстоятелност по Глава шеста от Търговския закон, в производството по банкова 

несъстоятелност са предоставени на Фонда. Тези функции и правомощия законодателят е 

възложил на Фонда не в качеството му на кредитор на несъстоятелността, а като специализиран 

орган за управление и контрол на дейността на синдиците на банките. В този смисъл не може да се 

прави съпоставка между правомощията на Фонда и правата, които законът гарантира на отделните 

кредитори на несъстоятелността.  

От друга страна, правният статут и правомощията на фонда, определени в Закона за 

гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), го определят като публична институция, чиято 

основна функция е свързана със защитата на интересите на вложителите в банките и оптимална 

защита на интересите на кредиторите в процеса на банковата несъстоятелност. Редът за 

определяне на органите на управление на фонда, както и предвидените в ЗГВБ механизми за 

контрол върху дейността на тези органи създават допълнителни гаранции, че в производството по 

банкова несъстоятелност фондът ще упражнява правомощията си в интерес на всички вложители 

и на останалите кредитори на банката. Това е така, тъй като фондът е юридическо лице, създадено 

със закон, той не е търговец и няма собствени материални интереси, различни от тези, които 

законът му възлага да защитава като институция.  

 2.Становище на Българска народна банка (БНБ). 

Под вх. № 50-00-58/23.11.2015 г. е представено становище на Българска народна банка, 

подписано от Н.Д., Главен юрисконсулт и Б.В., водещ юрисконсулт (с приложени по преписката 2 

бр. пълномощни). Изложени са доводи за неоснователност на подадения сигнал. В становището се 

посочва, че  изложените в сигнала оплаквания са общи и не са подкрепени от никакви конкретни 

твърдения или доказателства. Считат, че липсва ясно изложение какви според подписалите го 

лица са конкретните проявни форми на конкретни действия или бездействия на БНБ, 
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обективиращи претендираната от тях пряка дискриминация, не би могло да се направи извод и 

какво преустановително разпореждане се очаква да постанови КЗД.  По повод твърденията, че на 

КТБ не е оказана държавна помощ и поради това се твърди извършена „пряка дискриминация" и 

нарушаване на принципа на равно третиране на вложителите на КТБ, обръщат внимание на 

обстоятелството, че БНБ не разполага със законови правомощия по разрешаване или одобряване 

на държавна помощ, вкл. във връзка с предоставяне на държавна помощ на банки. Обяснено е, че 

предоставянето на държавна помощ се извършва от правителството на съответната държава-

членка при строго регламентирани от Европейската комисия правила и под ясното условие, че 

помощта се предоставя на жизнеспособни банки без недостиг в капитала. 

Поясняват също, че централната банка не разполага с правомощия във връзка с 

отпускането на държавна помощ по отношение на банковия сектор в страната или на конкретни 

банки. Изложено е мнение, производството подлежи на прекратяване по отношение на БНБ. 

Допълват, че нито ЗБНБ, нито ЗКИ предвиждат правомощия на БНБ във връзка с предоставяне на 

държавна помощ по отношение на банка. 

Твърди се, че БНБ не разполага с правомощия и във връзка с твърдяното нарушение по т. 

2 от сигнала, тъй като встъпването на едно лице като страна по образувано дело се извършва с акт 

на съда, пред който делото е висящо, при наличие на съответните законовите основания за това. 

Отбелязва се, че в ЗКИ са регламентирани надзорните правомощия на БНБ, които са 

предоставени по отношение на банките и осъществяваната от тях дейност, като те са от такъв 

характер, че не могат да доведат до дискриминация на вложители на една банка, в сравнение с 

вложителите на друга. Пояснено е, че при осъществяване на надзорните си функции, БНБ не взима 

предвид индивидуалните отношения между банките и техните клиенти, които са отношения 

между равнопоставени субекти и са предмет на регулиране от гражданското и търговското, а не от 

административното право. Надзорните правомощия се упражняват с оглед конкретното състояние 

на банките, в качеството им на субекти на ЗКИ. Поради това и адресат на надзорните актове на 

БНБ, са по принцип банките като поднадзорни лица, спрямо които БНБ разполага с правомощия 

да прилага посочените в закона надзорни мерки и по отношение на които се преценява наличието 

на предвидените в закона предпоставки за тяхното прилагане. Решенията на БНБ по отношение на 

банките като поднадзорни лица засягат единствено техни права и интереси, съответно им вменяват 

задължения. Обяснено е, че лицата имащи качеството вложител в банка не са адресат на 

надзорните актове на БНБ, както и техни законни права и интереси не се засягат пряко от 

надзорни актове на БНБ. Този извод е трайно и безпротиворечиво закрепен в практиката на ВАС 

във връзка с жалби на вложители на вложители в КТБ срещу различни актове на БНБ но 

отношение на банката в които е прието че жалбите са недопустими: нанр. Определение № 

11943/09.10.2014 г. по адм.д.№ 9507/2014 г. на ВАС, VIII Отд., определения но адм.д. № 1312/2015 

г. ВАС, по адм.д. № 1217/2015 г. ВАС, по адм.д. № 14793/2014 г. ВАС. Отбелязват, че  надзорни 

актове или действия на БНБ спрямо банките не са от естество да осъществят дискриминация по 

отношение на лица имащи качеството вложител в съответната банка. 

В становището на БНБ се посочва, че в сигнала на „Асоциация на пострадалите от 

К**Т**Б**“ (и приложенията към него), липсват  доказателства относно наличие на качеството 

вложител в КТБ на подписалите сигнала лица. Отбелязват, че към сигнала не са представени 

доказателства, въз основа на които би могло да се приеме, че което и да било от подписалите го 

лица има качеството „вложител“ в КТБ, във връзка с което да се твърди евентуално извършена 

дискриминация.  

Според становището на БНБ е несъстоятелно твърдението, че в конкретния случай е 

налице по- неблагоприятно третиране от страна на БНБ, изразяващо се в това, че на ПИБ е оказана 

необходимата ликвидна подкрепа, като й е предоставена държавна помощ, докато същата е 

отказана на КТБ, въпреки че отговаряла изцяло на условията. В тази връзка се посочва, че сигнала 

на сдружението е неоснователен и недоказан, тъй като от наведените в него факти, не би могло да 

се обоснове извод, че но отношение на лицата подписали този сигнал, а и изобщо по отношение на 

лица, имащи качеството вложители в КТБ, е налице пряка дискриминация по признак „лично 

положение" или по който и да било от признаците, посочени в чл.4, ал.2 от ЗЗДискр.  
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БНБ, чрез юрисконсулт Д., и юрисконсулт В., счита за несъстоятелно твърдението за по- 

неблагоприятно третиране от страна на БНБ, изразяващо се в това, че на ПИБ била оказана 

ликвидна подкрепа, като й е предоставена държавна помощ, докато същата е отказана на КТБ, 

въпреки че отговаряла изцяло на условията, определени от ЕК за оказване на ликвидна помощ, а 

като не й е предоставена, то нейните вложителите са дискриминирани по признак "лично 

положение" в сравнение с вложителите на ПИБ. Считат, че така формулираното твърдение от 

сигнала е голословно и не почива на никакви обективни факти или доводи.   

 Обясняват, че предоставянето на държавна помощ в страните от Европейския съюз се 

извършва от правителствата на държавите-членки съобразно строги и ясни правила, които не 

могат да бъдат нарушавани. В тази връзка следва да се има предвид Съобщение на Комисията 

относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за 

подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (201 З/С 216/01). 

По отношение на заявеното в сигнала твърдение, че КТБ е отговаряла "изцяло на 

условията, определени от ЕК за оказване на ликвидна подкрепа", но въпреки това, такава не й е 

била оказана, се обръща внимание на това, че основно изискване по отношение на държавната 

помощ в ЕС е тя да се предоставя единствено на платежоспособни и икономически жизнеспособни 

банки. По-конкретно: в случаите на схеми за предоставяне на ликвидна подкрепа, същите следва 

да бъдат използвани единствено за банки без недостиг на капитал, което обстоятелство трябва да 

бъде удостоверено от компетентния надзорен орган по достатъчно категоричен и неоспорим 

начин. Обяснено е, че изискването за платежоспособност е ясно посочено сред условията за 

одобряване на схемата за подкрепа на ликвидността в полза на българските банки, както е видно 

от съобщение на Европейската комисия от 30.06.2014 г. до медиите относно одобряването на 

такава схема, публикувано на интернет страницата на Европейската комисия4.  

Отбелязват също така, че към момента на одобрената от ЕК на 29.06.2014 г. схема за 

ликвидна подкрепа на българските банки, както и впоследствие, вкл. и към 16.09.2014 г. - датата 

на удължаване на срока на специалния надзор на КТБ, с оглед насадените в обществото съмнения 

относно качеството на активите, за КТБ не би могло да се направи категорично заключение, че 

банката отговаря на изискването за платежоспособност, поради което не са били налице 

задължителните изисквания за получаване на държавна помощ, съгласно одобрената от ЕК на 

29.06.2014 г. схема за ликвидна подкрепа на българските банки. 

Обръщат внимание, че КТБ не е подавала искане за предоставяне на държавна помощ, за 

разлика от ПИБ. Твърди се също, че по случая с КТБ не са били налице и условията за 

предоставяне на ликвидност от страна на централната банка, визирани в чл. 33 от Закона за 

Българската народна банка и Наредба № 6 от 19.02.1998 г. за кредитиране на банки срещу 

обезпечение5, тъй като банката не е разполагала с ликвидни активи, отговарящи на законовите 

изисквания, които да предостави като обезпечение на БНБ. 

В подкрепа на изложеното е посочено, че от влизането в сила на ЗБНБ през 1997 г. нито една 

българска банка не е получавала кредитиране на основание чл. 33 от ЗБНБ и Наредба № 6 от 

19.02.1998 г. за кредитиране на банки срещу обезпечение. 

Обясняват, че с Решение № 138 от 06.11.2014 г. на УС на БНБ лицензът за банкова дейност 

на КТБ е отнет, като констатациите в мотивите на акта били за капиталов недостиг в огромни 

размери, а именно - минус 3 745 313 хил. лв. Решение № 138 на УС на БНБ е влязло в сила, 

представлява стабилен административен акт и преразглеждане на неговите констатации в 

производството пред КЗД е недопустимо. Впоследствие с решение № 664 на Софийски градски 

съд от 22 април 2015 г. по т. д. н. № 7549/2014 г.  „К**Т**Б**" АД е обявена в несъстоятелност, 

открито е производство по несъстоятелност и е прекратена дейността на предприятието на 

банката. По- късно, със решение, постановено от Софийски апелативен съд (САС), като въззивна 

инстанция в производството по несъстоятелност на КТБ, (Решение № 1443 от 03.07.2015 г. на 

САС, ТО, 3 състав, по т. д. № 2216/2015 г.) въз основа на предоставените му законови 

правомощия, САС е отменил решението на Софийски градски съд, като първа инстанция в частта 

                                                           
4 виж:  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code= 3_SA_38994  
5 Наредба № 6 от 19.02.1998 г. за кредитиране на банки срещу обезпечение е издадена на основание чл. 33 от Закона за 
Българската народна банка 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code
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относно началната дата на неплатежоспособност на банката, като за нова начална дата на 

неплатежоспособност е определена датата 20 юни 2014 г. 

Обяснено е, че към момента на одобрената от ЕК на 29.06.2014 г. схема за ликвидна 

подкрепа на българските банки, нито впоследствие, за КТБ не би могло да се направи извода, че 

тази банката е платежоспособна и отговаря на изискванията за предоставяне на държавна помощ. 

Посочва се, че държавна помощ се предоставя по посочения по-горе начин на съответна 

банка, с оглед на нейното финансово състояние и няма отношение към клиентите й- 

кредитополучатели или вложители, поради което в случая не е налице пряка причинно- следствена 

връзка между неблагоприятното третиране по някой от признаците посочени в БНБ няма 

правомощия във връзка с предоставянето на такава помощ. 

Надзорните правомощия на БНБ във връзка с упражняваният от БНБ банков надзор по 

реда на Глава единадесета от ЗКИ е по отношение на банките и осъществяваната от тях дейност. 

Заявено е, че в надзорните функции на БНБ не се включват индивидуалните отношения между 

банките и техните клиенти. Поради това, адресат на надзорните актове на БНБ, са единствено 

банките, а също така и лицата по чл. 103, ал.1 от ЗКИ - администратори и акционери на 

съответната банка, спрямо които БНБ разполага с правомощия да приложи посочените в закона 

мерки.   

  Според изложеното,  в случая липсвали и фактически основания да се твърди, съответно да 

се приеме, че като не е предоставена държавна помощ на КТБ, вложителите в поставената под 

специален надзор банка са били третирани по-неблагоприятно от тези на ПИБ, при сравними 

сходни обстоятелства.  

 Отбелязват, че при липсата на сходни обстоятелства (в разглеждания случай), по отношение 

на двете банки - ПИБ и КТБ, следва да бъдат отчетени следните обстоятелства и доводи относно 

КТБ: 

С решение № 73 от 20.06.2014 г. на Управителния съвет (УС) на БНБ, на основание чл. 115 и 

сл. от Закона за кредитните институции (ЗКИ), КТБ) е поставена под специален надзор за срок от 

три месеца, след получено в БНБ искане за това от ръководството на 

банката и във връзка с изчерпване на наличната ликвидност. Срокът и условията на специалния 

надзор, под който е поставена банката, са определени изцяло в рамките, очертани от законодателя 

в разпоредбите на чл. 115, ал. 3 и чл. 116 от ЗКИ. 

На 16.09.2014 г., след като било констатирано, че продължават да са налице условията, 

довели до поставяне под специален надзор на банката, с решение № 114 от 16.09.2014 г. на УС на 

БНБ, е бил удължен с два месеца срокът на специалния надзор, под който е поставена КТБ, както и 

срокът на действие на останалите мерки, взети по отношение на банката с Решение № 73 на УС на 

БНБ, като удължените срокове попадат в в рамките на шестмесечния срок по чл. 115, ал. 3 от ЗКИ. 

Посочените решения на УС на БНБ представляват индивидуални административни актове, 

издадени при упражняване на законоустановените надзорни правомощия на централната банка на 

основание чл. 103, ал. 2 т. 24, във вр. с чл. 115 и 116 от ЗКИ. Решенията са обстойно правно и 

фактически мотивирани и съставляват актове за налагане на надзорна мярка по чл. 103 от ЗКИ. 

Всяко решение е връчено на съответните адресати - банката, засегнатите акционери, членове на 

управителния и надзорния съвет. Решенията, не са били обжалвани по съдебен ред от посочените 

лица и са влезли в сила. На основание чл. 116, ал. 3 и 119, ал. 1 от ЗКИ тези решения са обявени и 

в Търговския регистър по партидата на всяка банка с оглед оповестяване на наложените мерки и 

вписване на съответните подлежащи на вписване обстоятелства, произтичащи от тях. 

 Впоследствие, с Решение № 138 от 06.11.2014 г. на УС на БНБ, на основание чл. 36, ал. 2, т. 

2 от ЗКИ - собственият капитал на банката е отрицателна величина, е отнет лиценза за извършване 

на банкова дейност на КТБ и е прекратена дейността на банката. Констатациите в Решение № 138 

на УС на БНБ са за капиталов недостиг в размер на минус 3 745 313 хил. лв., както и че банката не 

отговаря на капиталовите изисквания, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Решение № 

138/06.11.2014 г. е влязло в законна сила на 02.04.2015 г. 

 С решение № 664 на Софийски градски съд от 22 април 2015 г. по т. д. н. № 7549/2014 г.3 

„К**Т**Б**" АД е обявена в несъстоятелност, открито е производство по несъстоятелност, 

определена е началната дата на неплатежоспособност на банката, прекратена е дейността на 
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предприятието и правомощията на органите на банката, постановена е обща възбрана и запор 

върху имуществото на КТБ, банката е лишена от правото да управлява и да се разпорежда с 

имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановено е осребряване на 

имуществото, вкл. Масата на несъстоятелността. 

   С Решение № 1443 от 03.07.2015 г. на САС, то 3 състав, по т.д. № 2216/2015 г. частично 

отменено с Решение № 664 на СГС, в частта относно началната дата на неплатежоспособност на 

банката у за начална дата на неплатежоспособност е определена дата 20 юни 2014 г. 

   Отбелязват, че към датата на подаване на сигнала в КЗД, КТБ има качеството на банка с 

отнет лиценз, като и обявена в несъстоятелност банка.  

   В становището на БНБ се оспорват твърденията за неблагоприятно третиране на 

вложителите на КТБ спрямо тези на ПИБ, което да е извършено съзнателно по признак „лично 

положение“. Изложено е мнение, че дори вложителите на КТБ да са се почувствали в по-

неблагоприятно положение , в случая те не са били дискриминирани по смисъла на закона. 

Обясняват, че в Закона за гарантиране на влоговете в банки (отменен, но в сила до 14.08.2015 г.) се 

е гарантирал тези с размер до 196 000.00 лв. и тяхното изплащане при посочените в закона ред и 

условия, като тези влогова се изплатиха. Обясняват, че над този размер вложителите са 

обикновени кредитори  и следва да предявят вземанията си наред със синдиците по реда и 

условията на ЗБН. 

Към становището на БНБ са приложени следните доказателства: Решение на УС на БНБ 

№73/20.06.2014 г.; Решение № 74/22.06.2014 ; Решение № 138/06.11.2014 г. ; Съобщение на 

Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи и мерките 

за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (2013/Ц216/01). .   

 

1. Становище на Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ):  

С вх. № 16-10-316/23.11.2015 г. по описа на КЗД, е представено становище на ФГВБ, 

подписано от Р.М., Председател на УС на ФГВБ, в което са изложени аргументи за 

неоснователност на сигнала. В представеното становище се посочва, че по отношение 

твърденията, направени от Асоциацията относно разрешената от Европейската комисия държавна 

помощ на Република България за подкрепа на финансовата система на страната, следва да се има 

предвид, че съгласно Закона за държавните помощи, Министърът на финансите е националният 

орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи. 

От друга страна въпросът дали цитираните в сигнала банки са били с еднаква ликвидност и 

доколко предприетите в тази насока мерки са били правилни, са въпроси отнасящи се основно до 

надзорния режим, осъществяван върху банките, който изцяло е в правомощията на БНБ.  

 Изложено е мнение, че твърденията визирани в сигнала са неотносими към дейността на 

ФГВБ.   Относно твърденията, че на заинтересованите вложители им е било отказано да встъпят в 

процеса по несъстоятелност и системно им е отказван достъп до информация от синдика на КТБ 

АД, е заявено, че същите не са конкретизирани и подкрепени с доказателства. В тази връзка 

отбелязват, че в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) изрично е посочено кои лица могат да 

участват при разглеждане на искането на БНБ за откриване на производство по несъстоятелност, а 

именно - БНБ, банката, за която се иска откриване на производство по несъсъоятелност, 

представлявана от квесторите, Фонда и акционерите, които към датата на отнемане на лиценза са 

притежавали повече 5% от капитала на банката. 

Обяснено е, че след откриване на производството по несъстоятелост в закона е уреден реда 

и начина на предяване на вземанията на кредиторите на банката, в това число и възможността за 

оспорване на списъка на приетите вземания.  

Относно твърденията на Асоциацията, че не са получили  достъп до информация от страна 

на синдика на КТБ АД, се посочва, че от сигнала не ставало ясно кои са били лицата и какъв вид 

информация им е и била отказана от синдика на банката. Също така не били  посочени конкретни 

актове, потвърждаващи направените твърдения, което ги характеризирало като недостатъчно ясни 

и конкретни. 

Относно твърденията, че ФГВБ разполагал с повече права в сравнение с негарантираните 

вложители (вземанията на Фонда и на негарантираните вложители съгласно чл. 94, ал. 1, т. 4 от 
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ЗБН са на един и същи ред на вземанията), е направено следното пояснение:  Фондът встъпва в 

правата на вложителите към банката до размера на гарантираните суми, които той е изплатил в 

изпълнение на основната роля, която законът му отрежда.  Допълват, че ФГВБ като гарант на 

интересите на вложителите законодателят е отредил значителна роля в производството по банкова 

несъстоятелност като фактор, който е мотивиран да постигне високи финансови резултати при 

управлението и осребряването на имуществото на банката с цел максимално удовлетворяване 

както на него в качеството му на основен кредитор по - силата на суброгацията, така и за всички 

останали кредитори на банката. 

Считат за некоректно сравнението между  правата на другите кредитори на банката с тези 

на Фонда особено по признака визиран в чл. 94, ал. 1, т. 4 от ЗБН, без да се отчитат задълженията 

и отговорностите, които са вменени на ФГВБ по закон и накратко описани по-горе. 

Отбелязват, че в сигнала не било отразено кои членове на Асоциацията са били третирани 

дискриминационно. Признакът „лично положение", който да обуславя по-неблагоприятно 

третиране, не може да се изследва и приложи към неиндивидуализирано лице. 

Отбелязват, че сигналът бил подаден от „Асоциацията на пострадалите от КТБ", а за да е 

налице дискриминационно третиране на юридически лица, то това поведение 

(дискриминационното третиране) трябва е насочено към техните членове, които са физически 

лица. С разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗЗДискр; ясно било обозначени субектите, попадащи в тази 

хипотеза и императивно е регламентирано, че юридическите лица могат да бъдат 

дискриминирани, но само по определени признаци по отношение на техните членове или заетите в 

тях лица. Тези признаци са установени по чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. Изброените подробно в чл. 4, ал. 

2 от ЗЗДискр. дискриминационни основания били характерни единствено за физически лица. 

 След приключване на проучването на страните е предоставена възможност да се запознаят 

с материалите по преписката. Проведени са две открити заседания, за които страните са били 

редовно призовани6 . Съставът е счел преписката за изяснена от фактическа и правна страна 

съставът е обявил за решаване, като е дал срок за представяне на писмени бележки. 

 

След като прецени поотделно и в съвкупност събраните по преписката 

доказателства и свидетелски показания, Трети специализиран заседателен състав прие за 

установено следното: 

   Установено е, че в периода от 12 юни 2014 г. до 20.06.2014 г. (решението на БНБ за 

поставяне на КТБ под особен надзор) е имало засилено теглене на средства от сметки на клиенти 

на КТБ в брой и чрез нареждания за превод по банков път. Това се потвърждава и от 

представените по преписката писма - уведомления на КТБ адресирани до БНБ(виж: уведомление с 

изх. №4098/20.06.2014 г. по описа на КТД, адресирано до БНБ под БНБ -77699/20.06.2014 г. със и           

уведомление №4099/20.06.2014 г., по описа на КТД, адресирано до БНБ, приложени по 

преписката). Видно от тяхното съдържание „К**Т**Б**" АД е уведомила БНБ, за проблеми с 

ликвидността, които довели до затруднения в посрещането и изпълнението на паричните 

задължения на банката към вложителите. Става ясно, че кризата е била предизвикана от загуба в 

доверието в банката, която е предизвикала масова паника сред вложителите. В случая няма спор, 

че на 20.06.2014 г. банката е преустановила разплащанията и всички други банкови операции. 

Слева да се има предвид, че Българската народна банка (БНБ), действа в съответствие с 

принципа на отворената пазарна икономика при свободна конкуренция, като подкрепя 

ефективното разпределение на ресурсите. От момента на присъединяване на Република България 

към Европейския съюз и без да се засяга основната цел за поддържане на стабилността на цените, 

Българската народна банка подкрепя общите икономически политики в Европейската общност, за 

да допринесе за осъществяване на нейните цели, както са посочени в чл. 2 от Договора за 

създаване на Европейската общност – чл.2, ал.2 от Закона за БНБ. В ал. 6 на с.н законодателят 

регламентира, че БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в 

                                                           
6 на 06.10.2016 г. и на 28.11.2016 г. 
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страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на 

вложителите.  

Взаимоотношенията на БНБ с останалите банки е регламентирано в  чл. 41 ЗБНБ, според 

който БНБ определя с наредба задължителните минимални резерви, които банките са длъжни да 

поддържат при нея, метода за изчисляването им, както и условията и случаите за плащане на 

лихва върху тях, утвърждава с наредба други условия и изисквания за поддържане стабилността 

на кредитната система. 

Между страните не се спори, а и от доказателствата по преписката се установява, че 

предложението за прилагане на надзорната мярка - поставяне под специален надзор на 

„К**Т**Б**" АД (КТБ) е било именно във връзка с уведомленията на КТБ, касаещи проблеми с 

ликвидността на средствата.  

Въз основа на направените от страна на КТБ уведомления, с Решение № 73 от 20.06.2014 г. 

на УС на БНБ, поставя „К**Т**Б**" АД, ЕИК ****** под специален надзор за срок от три месеца.  

Видно от същото решение УС на БНБ става ясно, че същото е взето с оглед осигуряване 

стабилното и разумно управление на банката, и във връзка с неспособността да се справят с 

възникналата ситуация, включително и необходимостта да бъдат отстранени от длъжност 

членовете на управителния и надзорния й съвет.  

Наред с това, в решението на БНБ е отразено, че поради засиленото теглене на средства от 

клиенти на банката в периода 12 юни - 19 юни 2014 г. включително, ликвидните активи на банката 

към 20.06.2014 г. не са били достатъчни, за да може същата да изпълнява задълженията си в деня 

на тяхната изискуемост.  

Като надзорна банка БНБ, е взела решението на основание  чл. 115, ал. 2, т. 2 и т. 3 от 

Закона за кредитните институции (ЗКИ), като видно от същото решение, целта е била да бъде 

намален ликвидният натиск от клиентите на банката и същата да бъде оздравена7.   

 В съответствие с изискването на чл.116, ал. 1, т. 1 от ЗКИ, са били назначени и квестори на 

КТБ. Не се спори, че БНБ е определила срок на специалния надзор, който първоначално е 

определен на три месеца, с възможност да бъде изменен при постигане оздравяването на банката в 

по-кратък срок или удължен в случай на необходимост. 

В чл. 151 от ЗКИ, се регламентира реда за обжалване на административните актове 

издадени от БНБ, в т.ч и решението за отнемане на лиценз. 

По отношение оплакванията в сигнала във връзка с отпускането на държавна помощ:  

Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да посочи, че в Договора за 

функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) - чл. 107, параграф 1 от същия, определя кои мерки 

представляват държавна помощ. Общностната норма - член 108, параграф 3 от ДФЕС изисква, 

като основен принцип, Европейската комисия да бъде уведомявана за държавна помощ, с оглед 

преценката и дали помощта е съвместима с вътрешния пазар на съюза.  

Съставът следва да посочи, че „Държавна помощ“ е всяка помощ, предоставена от 

държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други 

лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната 

конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, 

производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, 

доколкото се засяга търговията между държавите членки. По смисъла на чл. 107 от ДФЕС 

„Предприятие“е всяка структура, ангажирана със стопанска (икономическа) дейност, независимо 

от правния й статут и начина й на финансиране. Съгласно чл. 1 на Приложение 1 към Регламент 

651/2014г. за предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от 

правната му форма.  

В случая, Европейската Комисия (ЕК) е органът на ниво ЕС, който е компетентен да получи 

нотификации за държавни помощи от държавите - членки на основание чл. 108, параграф 3 от 

ДФЕС и да издаде положително решение за съвместимост на помощта, когато са налице 

                                                           
7 КТБ трябвало да бъде поставена под специален надзор, като бъде спряно изпълнението на задълженията й, бъде ограничена дейността на 

банката, бъдат отстранени от длъжност членовете на управителния и надзорния й съвет и лишени временно от право на глас акционерите, 
притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас. 
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основания за това, респективно да издаде решение за липса на държавна помощ или отрицателно 

решение за несъвместимост на помощта. От това следва, че на ЕК е отредена основна роля по 

отношение на нотификацията на планирана държавна помощ и съответно постановяването на 

решение относно съвместимостта на помощта. Следва да се има предвид, че  държавната помощ е 

обективно понятие, определено в член 107, параграф 1 от ДФЕС. Правомощието на Европейската 

Комисията е да приема групови освобождавания, а исканията се отправят от съответната държава 

– членка. Решенията на ЕК се отнася единствено за мерките, които отговарят на всички критерии 

по член 107, параграф 1 от ДФЕС.  

В случая данните касаещи одобрение за отпускане на държавна помощ се обективират в   

Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните 

помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза (201 З/С 216/01). 

Видно от представените по преписката доказателства8 изискването за предоставяне на държавна 

помощ е да се предоставя само и единствено на жизнеспособни банки без недостиг на капитала. 

Става ясно, че изискването за платежоспособност е ясно посочено и сред условията за одобряване 

на схемата за подкрепа на ликвидността в полза на българските банки9.  

Комисията, в сътрудничество с държавите-членки държи под постоянно наблюдение 

всички системи за предоставяне на помощ, съществуващи в тези държави.(чл.108 ДФЕС). 

Контролът на държавните помощи от страна на ЕК, е важен компонент в защита на правилата на 

свободната и лоялна конкуренция и необходима мярка за защита на свободната търговия. 

Спазването на нормативните правила и процедури води до създаване на равни условия и правно 

гарантирани възможности за отделните предприятия, региони и сектори в рамките на ЕС. На второ 

място, чрез този контрол държавите-членки се задължават предварително да проверят дали дадено 

държавно подпомагане би било подходящ инструмент за постигане на целите от  общ интерес за 

Съюза като цяло. По този начин се предотвратява нецелесъобразното разходване на публични 

средства и ресурси, които в крайна сметка се заплащат от данъкоплатците. Поради тази причина 

преди дадена държава да може да осъществи проект за държавна помощ, той трябва да бъде 

одобрен от ЕК. Държавите-членки са задължени да уведомяват, освен в случаите на ясно 

дефинирани изключения, ЕК за всеки проект съгласно процедурата за нотифициране на държавни 

помощи10.  

Поставянето на КТБ под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност на 

20.06.2014г. става по искане на самата банка – (виж уведомленията цитирани по-горе в 

решението), във връзка с изчерпване на наличната и ликвидност.  В хода на производството стана 

ясно, че КТБ не е подавала искане за предоставяне на държавна помощ, за разлика от ПИБ. Това 

обстоятелство не е оспорено от страна на подателите на сигнала. В случая „П**И**Б**“ АД е 

направила искане за отпускане на държавна помощ, а от страна на „К**Т**Б**" АД са предприети 

единствено действия за уведомяване на централната банка за проблеми с ликвидността и 

предприемане на мерки, включително и поставянето на КТБ под специален надзор по реда чл. 115, 

ал.2,1.2 от ЗКИ. Именно поради тези обстоятелства съставът не може да приеме тезата застъпена в 

сигнала на  „Асоциацията на пострадалите от К**Т**Б**“, че „КТБ е отговаряла изцяло на 

условията определени от ЕК за оказване на ликвидна подкрепа, но такава подкрепа не й е 

оказана“, с оглед разликите в уведомленията на КТБ до Централната банка и искането на ПИБ.  

Специалният надзор при опасност от неплатежоспособност е регламентитан в Закона за 

кредитните институции. Следва да бъде отчетено, че в изпълнение на решение № 133 на УС на 

БНБ квесторите на КТБ са внесли финансови и надзорни отчети в БНБ - с писмо БНБ-

127892/04.11.2014 г. от които се установявала отрицателна стойност на капитала на КТБ, 

определен с Регламент (ЕС) № 575/2013г. на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 

година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните 

                                                           
8 Виж: Съобщение на ЕК от 1 август 2013 г. относно правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на 
финансовата криза (201 З/С 216/01)  и  http://ec.europa.eu/competi tioii/elojade/isef/case_details.cfiii?proc_code=3_SA_38994.- относно банковия 
сектро, ОВ2013, /С 216/1) 
9 Виж: Съобщение на Европейската комисия от 30 юни 2014 г. относно одобряването на 29 юни 2014 г. на такава схема, публикувано на интернет 
страницата на Европейската комисия http://ec.europa.eu/competi tioii/elojade/isef/case_details.cfiii?proc_code=3_SA_38994 
10 Виж : Афтореферат на тема АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ от  
Г.В. С.,катедра Катедра „Административноправни науки”  СУ  

http://ec.europa.eu/competi
http://ec.europa.eu/competi
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посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (текст от значение за ЕИП)11, в размер 

на минус 3 745 313 лв., както и че банката не отговаряла на капиталовите изисквания по чл. 92 от 

същия регламент.  

Тези твърдения на ответните страни не са оспорени в хода на производството.  Съгласно 

изискванията на европейското право – виж т. 58  - 60 от Съобщението на ЕК, съответните банки 

трябва да отговарят на определени критерии в т.ч. да не изпитват недостиг на капитал.  

Става ясно, че ликвидната подкрепа за П**И**Б** АД (ПИБ) под формата на държавен 

депозит в размер на 1,2 млрд.лева е предоставен като част от схемата за ликвидност, одобрена от 

ЕК в деня на искането. От данните по преписката става ясно, че одобрението на ЕК за ликвидна 

подкрепа на ПИБ е свързано с последиците на пазара от ликвидната криза настъпила в България 

през месеците юни и юли 2014 г. Подкрепата била одобрена, тъй като проблемите на банката не се 

дължали на структурен проблем, т.е. за банки без недостиг на капитал.  Съставът следва да 

подчертае, че одобрението за отпускане на държавни помощи не е преценка на държавата, а на ЕК 

съобразно правилата на Европейския съюз за държавната помощ. Ето защо КЗД,  не разполага с 

правомощия да направи преценка и обсъжда основанията за отпускане на държавни помощи – по 

смисъла на чл. 107 и 108 от ДФЕС. 

В случая, неоспорено се явява твърдението на министъра на финансите – чрез гл. 

юрисконсулт Н.Г., че схема SA.38994, влиза в сила след датата на решението на БНБ за поставяне 

под специален надзор на КТБ, от което следва, че банката не би могла да се възползва от 

условията по схемата.     

В хода на откритите заседания от страна на подадтелите на сигнала не се установи с кои 

конкретни действия на държавни органи – визирани,  е извършена пряка дискриминация по 

признак „лично положение“ спрямо вложителите на КТБ.12 

ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав следва да посочи, че ЗЗДискр цели 

установяване и санкциониране на всяко поставяне в неравностойно положение въз основа на 

признаците, изброени в чл. 4, ал. 1 от закона или на всякакви други признаци, установени в закон 

или в международен договор, по който Република България е страна. В чл. 4, ал. 1 от Закона за 

защита от дискриминация (ЗЗДискр.) са посочени признаците, спрямо които се разпростира 

законовата забрана за дискриминация, включително и признака „лично положение”.  

Пряката дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на 

признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при 

сравними сходни обстоятелства - чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр. 

В зависимост от защитения признак, на който се основава пряката дискриминация, 

съществуват различни стандарти по отношение на това дали може да бъде оправдана с 

преследването на законна цел, пропорционалност, систематичност и съгласуваност на 

средствата, установени с постигането й, дори случаят да не попада в изключенията по чл.7 от 

ЗЗДискр. Правилото за равното третиране предвижда, че лицата, които са в сходно положение, 

следва да бъдат третирани по еднакъв начин, а не да са обект на по-неблагоприятно третиране 

единствено поради факта, че притежават определена характеристика, която е „предмет на защита“. 

Такова по-неблагоприятно третиране се нарича „пряка“ дискриминация. 

По определението на  чл. 4, ал. 3 ЗЗДискр, непряка дискриминация е поставяне на лице на 

основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез 

привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или 

практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са 

подходящи и необходими. Привидно неутрална разпоредба е тази, която на пръв прочит се отнася 

по един и същи начин към всички лица без оглед на защитени признаци. Приложена на практика 

обаче тази привидно неутрална разпоредба има несъразмерно по-лош ефект върху дадена група, 

определена по защитен признак, в сравнение с други.  

                                                           
11  Виж: ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 68 (575/2013); ОВ L 321, 30.11.2013 г., стр. 6 (575/2013) 
   

 
12 Виж жалбата на  „Асоциация на пострадалите от Корпоративна търговска банка“ срещу Решениедо Административен съд –

София град – 14-00-16/20.07.2015 г.  

apis://Base=NARH&DocCode=40307&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40307&ToPar=Art4_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40307&ToPar=Art4_Al3&Type=201/
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Наличието на неблагоприятно третиране е от значение за установяване на случай на 

дискриминация, когато третирането е неблагоприятно в сравнение с третирането на лице в сходно 

положение. От данните по преписката не се установи наличието на сходно положение между КТБ 

и ПИБ, а от там и на вложителите на двете дружества.  

Трети специализиран постоянен заседателен състав, следва да посочи, че принципът на 

недискриминация забранява различното третиране в сходни ситуации и еднаквото третиране в 

различни ситуации, освен ако това различно третиране е обективно оправдано и използваните 

средства са пропорционални на преследваната цел.  

Настоящият състав следва да посочи, че Комисията за защита от дискриминация не 

разполага с правомощие по закон да прави преценка и ревизира на финансовите показатели на 

търговските дружества, респ. банките. Комисията е компетентна да изследва въпроси касаещи 

различно третиране при сравними сходни обстоятелства.  

Съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ), Българската народна банка е 

компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху банките по смисъла на 

чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 

юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните 

посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), 

наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013". 

Следва да се има предвид, че в ЗКИ е регламентирано, че Банка (кредитна институция) е 

юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими 

средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. В тази 

връзка настоящият състав следва да посочи, че упражняваният от БНБ банков надзор по реда на 

глава единадесета от Закона за кредитните институции (ЗКИ) е по отношение на банките и 

осъществяваната от тях дейност. Надзорните правомощия се упражняват предвид конкретното 

финансово състояние на банките и рисковете, на които те са изложени или могат да бъдат 

изложени, както и за поддържане на адекватен на рисковете собствен капитал, самата преценка се 

прави с оглед изискванията на ЗКИ, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институий и 

инвестиционните посредници, в т.ч. подзаконовите актове по прилагането им и установените с тях 

регулаторни и надзорни стандарти. 

Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да посочи, че отнемането на 

лиценз от страна на БНБ е регламентитано в чл. 36 и сл. от ЗКИ. Отнемането на лиценза на дадена 

кредитна институция може да бъде оспорено пред Върховния административен съд. Издаването на 

административен акт по отнемането на лиценза от страна на БНБ не е ограничено със срок и 

зависи изцяло от проверките, които БНБ ще извърши в кредитната институция13.  

В допълнение, по случая с КТБ не са били налице и условията за предоставяне на 

ликвидност от страна на централната банка по чл. 33 от Закона за Българската народна банка и 

Наредба № 6 на БНБ от 19 февруари 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение, 

тъй като банката не е разполагала с ликвидни активи, отговарящи на законовите изисквания, които 

да предостави като обезпечение на БНБ.  

 Следва да се има предвид, че въпросите касаещи финансовото състояние на търговските 

банки – тяхната ликвидност не попада в правомощията и компетентността на КЗД.  

             От данните по преписката става ясно, че с Решение № 644 от 22.04.2015 по дело № 

7549/2014 на Софийски градски съд, с което „К**Т**Б**” АД („КТБ” АД) е обявено в 

несъстоятелност и е определена начална дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността: 

06.11.2014 г. В тази връзка Трети специализиран постоянен заседателен състав следва да посочи, 

че решението за откриване на производството по несъстоятелност на „КТБ” АД подлежи на 

незабавно изпълнение. Предявяването на вземанията е обвързано единствено с вписването му, в 

определеният от съда срок, който е преклузивен виж чл. 63 и сл. от ЗБН. В случай, че кредиторите 

не предявят вземането си определеният срок от влизането в сила на решението за откриване на 

                                                           
13 Виж:  Определение № 4212 от 29.07.2015 г. на АдмС - София по адм. д. № 3076/2015 г. и Определение № 4053 от 9.04.2015 г. на ВАС по адм. д. 

№ 3395/2015 г., 5-членен с-в,  

 

apis://Base=APEV&CELEX=32013R0575&ToPar=Art4_Par1_Pt40&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32012R0648&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013R0575&Type=201/
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производството по несъстоятелност, за същите съществува правна възможност да водят 

установителни искове – по чл. чл. 65, ал. 1 от ЗБН.  

Съставът счита за необходимо да посочи, че материалноправните предпоставки за 

откриване на производство по несъстоятелност спрямо банкова институция с отнет на основание 

чл. 36, ал.2 от ЗКИ лиценз предвижда две самостоятелни хипотези на откриване на 

производството. Преценката за наличие на състояние на неплатежоспособност на банката и в 

двете хипотези е предоставена изцяло в управленските и надзорни правомощия на БНБ14. 

Настоящият състав следва да посочи, че състоянието на неплатежоспособност на банката, което е 

установено от БНБ в периода, през който банката е поставена под специален надзор, поради 

наличието на установената в тази норма предпоставка, а именно - собственият капитал е 

отрицателна величина, не може да бъде обсъждано от КЗД, поради липса на правомощия по закон 

- да ревизира действия на БНБ, касаещи нейни изключителни компетенции вкл. отнемане на 

лиценз.  

Относно твърденията в сигнала, че ФГВ разполагал с повече права сравнение с 

вложителите, като последните не могли да упражняват в пълен обем правата си следва да се има 

предвид следното: Закона за гарантиране на влоговете в банките15, урежда обществените 

отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в 

банките и защитата на вложителите, както и устройството, целите, функциите и дейността на 

Фонда за гарантиране на влоговете в банките – чл. 1 от закона. 

В случая следва да се има предвид, че в хода на производството по преписката 

сигналоподателите не конкретизират оплакванията си в тази част на оплакванията. Не сочат какъв 

вид информация им е и била отказана от синдика на банката, за кои  конкретни актове се касае. 

Поддържат единствено тезата, че не са с еднакиви права с тези на Фонда .  

  Сравнението което се прави е между: 1) физически лица (неопредлено кои) вложители в 

конкретна банка и 2) юридическо лице, създадено със специален закон - Закона за гарантиране на 

влоговете в банките (ЗГВБ), като контрол върху дейността му се упражнява от Сметната алата. С 

оглед така наведените оплаквания следва да се посочи, че съгласно чл. 3, ал.1, т.1 от ЗГВБ, една от 

законовите цели на Фонда е да осигурява защита на влоговете и изплащане на гарантираните 

влогове. Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка 

независимо от броя и размера им до 196 000 лв. В същия закон е регламентирано, че Фонда 

изплаща задължения на съответната банка към нейни вложители до гарантираните размери, в 

случай че е налице основанията разписани в чл. 20 от същия закон. 

  За установяване случай на дискриминация  антидискриминационното законодателство  

исиква сравнител, т.е. сравнимо сходно обстоятелство при което група лица при сходни 

обстоятелства да са тертирани по различен начин. С оглед горните съображения няма как 

вложителите на КТБ да бъдат сравнявани Фонда за гарантиране на влоговете в банките.     

  

Следва да се отчете и обстоятелството, че законодателят е отредил съществена роля в 

производството по банкова несъстоятелност на ФГВБ, като гарант на интересите на вложителите 

като фактор, който е мотивиран да постигне високи финансови резултати при управлението и 

осребряването на имуществото на банката с цел максимално удовлетворяване както на него в 

качеството му на основен кредитор по - силата на суброгацията, така и за всички останали 

кредитори на банката. Наред с това производството по реда на Закона за банквата несъстоятелност 

е специално производсвто, което има за цел да осигури във възможно най-кратък срок 

справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката. 

 При съвкупната преценка на събраните по преписката доказателства не се установяват 

дейстия,  безспорно поведение или обстоятелства, от които да се направят изводи за неравно 

                                                           
14 Виж:  Решение № 1443 от 3.07.2015 г. на САС по Търговско дело по несъстоятелност (В) № 2216/2015 г. В решението на съдеа са коментирани  

факти и обстоятелства, настъпили обективно в правния мир и установени от БНБ по обективни критерии от финансовите отчети и баланса на 

[фирма], поради което единствено релевантен за преценката на наличие на неплатежоспособност, е размерът на собственият капитал, определен 

съгласно  чл. 36, ал.4 от ЗКИ, съобразно изискванията на Регламент /ЕС/ № 575/2013 г., който, според разпоредбата на чл. 39, ал.1 от ЗКИ, трябва да 

е адекватен на поетите рискове от дейността й 
15 Обн., ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп., бр. 96 от 9.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 
1.01.2016 г. 
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третиране на сигналоподателите на основата на прзинака "лично положение" спрямо други лица. 

В хода на производството не се установи казуална връзка между предендирания в сигнала защитен 

признак и действията на ответните страни.  

    Следва да се има предвид, че неблагоприятното третиране по смисъла 

на чл. 4, ал. 2 ЗЗДискр и § 1, т. 7 ДР ЗЗДискр представлявява всеки акт, действие и бездействие, 

което пряко и непряко засяга права и законни интереси, а упражняването на контролни функции 

върху дейността на конкретна търговска банка не може да се приеме, че представлява засягане на 

права или законни интереси. Наред с това всяко едно лице, което е вложител на дадена банка 

поема и риск за вложените от него средства в банката, за суми извън гарантираните по закон.     

С оглед на това приетите за установени факти не е възможно да се обоснове предположение 

за извършена от странана на ответните страни дискриминация спрямо сигналоподателите,  поради 

което липсва и правно основание за прехвърляне на доказателствената тежест на основание  чл. 9 

от ЗЗДискр. Цитираната разпоредба въвежда в националното ни право изискванията за 

разпределяне на доказателствената тежест, установени за производствата за защита от 

дискриминация в чл. 8 от Директива 2000/43 и чл. 10 от Директива 2000/78, които повеляват 

прехвърляне/преместване на доказателствената тежест върху ответника, когато ищецът докаже 

факти, от които може да бъде предположено, че е налице дискриминация. По преписката липсват 

данни по какъв начин вложителите на КТБ да са поставени в по-неблагоприятно положение в 

сравнение с други лица в идентично или сходно положение на основата на твърдения признак  

"лично положение". В този смисъл ТРЕТИ специализиран постоянен заседателен състав на КЗД 

приема, че не е доказано съществуването на факти за prima facie дискриминация, които на пръв 

поглед и пръв прочит да дават основание за предположение, че вероятно е извършена 

дискриминация, за да се пристъпи към прехвърляне на доказателствената тежест съгласно  чл. 9 от 

ЗЗДискр. 

 Гореизложеното налага извода за неоснователност на сигнала, поради което и на основание 

чл.65 от ЗЗДискр., Комисията за защита от дискриминация   

                         Р Е Ш И : 

 УСТАНОВЯВА, че ответната страна МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ не е извършил 

нарушение на забраната за дискриминация по чл.4, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1 от 

ЗЗДискр.  по отношение на „Асоциация на пострадалите от К**Т**Б**, представлявана от 

председателя на УС Б.Н.Т.и лицата В.И.М., О.З.Ш., М.П., Л.П.чрез Н.П., В.Н.С..  

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ), 

представлявана от Управителя на БНБ Д.Р., а в процесния период представлявана от  И.И. не е 

извършила нарушение на забраната за дискриминация по чл.4, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр. във вр. с 

чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.   по отношение на „Асоциация на пострадалите от К**Т**Б**, 

представлявана от председателя на УС Б.Н.Т.и лицата В.И.М., О.З.Ш., М.П., Л.П.чрез Н.П., 

В.Н.С..  

 

 

УСТАНОВЯВА, че ответната страна ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВОЕТЕ В 

БАНКИТЕ, представляван от Р.М., Председател на УС на Фонда не е извършил нарушение на 

забраната за дискриминация по чл.4, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДискр. във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр.  по 

отношение на „Асоциация на пострадалите от К**Т**Б**, представлявана от председателя на УС 

Б.Н.Т.и лицата В.И.М., О.З.Ш., М.П., Л.П.чрез Н.П., В.Н.С..  

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подаденият от Асоциация на пострадалите от К**Т**Б**, 

представлявана от председателя на УС Б.Н.Т.и лицата В.И.М., О.З.Ш., М.П., Л.П.чрез Н.П., 

В.Н.С., сигал под 14-00-13/ 27.05.2015 г . по описа на КЗД, като неоснователен и недоказан.   

 

Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на конституираните по преписката 

страни. 
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред 

административния съд по седалището на териториалната структура на КЗД, в чийто район се 

намира постоянния или настоящия адрес (седалището) на жалбоподателя. 
 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    …………………. 

(A.M.) 

 

                 ЧЛЕНОВЕ:    ……………………. 

(И.С.) 

 

……………….. 

                                         (С.А.) 

 

  


