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В на ча ло то на юни 2014 г. „Корпоративна тър гов ска банка“ 
АД (КТБ АД) изпа да в лик вид на кри за, по ро де на от ма со во из-
тегля не на де по зи ти те в нея. На 20 юни 2014 г. ръ ко вод ст во то на 
КТБ АД уве до мя ва Българската на род на банка, че счи та но от та-
зи да та, банка та е спря ла всич ки разпла ща ния и банко ви опе ра-
ции, и от пра вя иска не кре дит на та ин сти ту ция да бъ де поста ве на 
под спе циален над зор. Още съ щия ден със свое ре ше ние Управи-
телният съ вет на Българската на род на банка (УС на БНБ) ува жа-
ва от пра ве но то иска не и поста вя банка та под спе циален над зор за 
срок от три ме се ца.1 Изпълнението на за дъл же нията на та зи кре-
дит на ин сти ту ция е спря но, а дейност та ѝ е огра ни че на. В изпъл-
не ние на разпо ред би те на дейст ва що то към мо мен та банко во за-
ко но да тел ст во цен трал на та банка наз на ча ва квесто ри и им въз ла-

* Адвокат от София. Доцент в Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер-
си тет „Св. Климент Охридски“, пре по да ва тел по право на Европейския съ юз.

1 Решение № 73 от 20.06.2014 г. на Управителния съ вет на Българската на-
род на банка. 
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га да оси гу рят оценка на ак ти ви те и па си ви те на по со че на та ин-
сти ту ция от не за ви сим вън шен оди тор.

В ре зул тат от из вър ше ния одит е уста но ве но, че фи нан со-
вият ре зул тат на кре дит на та ин сти ту ция пред ставля ва за гу ба и 
КТБ АД ве че не покри ва изиск ва нията за ка пи та ло ва адек ват ност, 
пред ви де ни как то в на ционал но то, та ка и в съ юз но то пра во.2 
Вследствие на те зи заклю че ния с ре ше ние № 138/06.11.2014 г. на 
УС на БНБ, публич но опо весте но на сай та на търговския ре-
гистър по пар ти да на КТБ АД, е от не та ли цен зията на банка та за 
из вър ш ва не на банко ва дейност и на ос но ва ние на ре ше нието е 
поиска но от кри ва не на произ вод ст во по не състоятел ност.

С от не ма не на ли цен зията на банка та е за поч на ла и про це ду-
ра за изпла ща не на га ран ти ра ния раз мер на вло го ве те съглас но 
Закона за га ран ти ра не на вло го ве те в банки те (обн., ДВ, бр. 49 от 
29.04.1998 г., отм., ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.). По от но ше ние на 
га ран ти ра ни те вло го ве в КТБ АД (н) съглас но § 5 от преходните 
и заклю чи тел ни разпо ред би на Закона за га ран ти ра не на вло го ве-
те в банки те е при ло жим от ме не ният ЗГВБ.

Описаните по-го ре съ би тия поста ви ха пред ре ди ца пре диз-
ви ка тел ст ва как то прав на та, та ка и съ деб на та ни систе ма. Настоя-
щата ста тия ще се кон цен три ра вър ху един сла бо из след ван в те-
орията, но все още доста ак ту ален проблем, свър зан с изпла ща не-
то на га ран ти ра ния раз мер на вло го ве те, по-конкрет но – до къ де 
се прости ра дискре цията на на ционал ния за ко но да тел да из клю чи 
от об хва та на за щи та опре де ле ни ка те го рии вло жи те ли и още по-
конкрет но – до как ва сте пен Законът за га ран ти ра не на вло го ве те 
в банки те (обн., ДВ, бр. 49 от 29.04.1998 г., отм., ДВ, бр. 62 от 
14.08.2015 г.) е в съ от ветст вие с пра во то на ЕС в област та на хар-

2 Българска на род на банка. Събитията и пред приети те действия, свър за ни с 
„Корпоративна тър гов ска банка“ АД и тър гов ска банка „Виктория“ ЕАД. 
Доклад на Българската на род на банка, из гот вен за ин фор ма ция на на род ни те 
пред ста ви те ли от 43-то то Народно събра ние на Република България, достъ пен 
на https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/
pr_20141027_a1_bg.pdf.
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мо ни за цията на на ционал ни те за ко но да тел ст ва от нос но схе ми те 
за га ран ти ра не на де по зи ти те в банки те.

Ноторно е, че бъл гар ска та прав на уред ба, от на ся ща се до ма-
те рията на га ран ти ра не то на вло го ве те в банки те, е после ди ца от 
тран спо ни ра не то на Директива 94/19/ЕО3 и Директива 2014/49/
ЕС4. Тук след ва да бъ де напра ве но уточ не нието, че послед на та от 
из броени те две ди рек ти ви вли за в си ла на 3.07.2014 г., ка то в съ-
що то вре ме па ра лел но с нея про дъл жа ва да дейст ва и Директива 
94/19/ЕО, тъй ка то (съглас но чл. 21 от Директива 2014/49/ЕС) 
Директива 94/19/ЕО се от ме ня, счи та но от 4 юли 2019 г. Срокът 
за тран спо ни ра не на Директива 2014/49/ЕС е из те къл на 
3.07.2015 г.

Във връз ка с то ва след ва да бъ де от бе ля за но, че съглас но 
трайна та прак ти ка на Съда на Европейския съюз (СЕС) от мо мен-
та на вли за не то ѝ в си ла ка то нор ма на пра во то на ЕС вся ка нор ма 
ав то ма тич но ста ва дейст ва що пра во във всич ки дър жа ви членки 
и за всич ки тех ни прав ни су бек ти. За на ционал ния пра вопри ла-
гащ ор ган са без зна че ние ви дът на ак та и място то му в йе рар-
хията на из точ ни ци те на пра во то на ЕС. От тази глед на точ ка ди-
рек ти ви те ка то произ во ден съ юзен пра вен из точ ник са об хва на ти 
бе зуслов но от прин ци па на не посред ст ве на та при ло жи мост и ста-
ват дейст ва що пра во в дър жа ви те членки от мо мен та на вли за не-
то им в си ла.5 Съгласно съ щия то зи прин цип дър жа ви те членки 
след ва да се въз дър жат от как ви то и да би ло на ционал ни мер ки, 
които мо же да се раз глеж дат ка то до пъл ни тел ни усло вия пред 
вли за не то в си ла на ак та и превръ ща не то му в дейст ва що пра во.6 
Необходимите на ционал ни мер ки, които са ма та ди рек ти ва пред-
виж да (тран спо ни ра не то ка то процес), са само мер ки по изпъл не-

3 Директива 94/19/ЕО на Европейския пар ла мент и на Съвета от 30 май 
1994 г. от нос но схе ми те за га ран ти ра не на де по зи ти, OВ, L 135, 31.05.1994, 
5–14. 

4 Директива 2014/49/ЕС на Европейския пар ла мент и на Съвета от 16 април 
2014 г. от нос но схе ми те за га ран ти ра не на де по зи ти – текст от зна че ние за ЕИП, 
OВ, L 173, 12.06.2014, 149–178. 

5 Семов, Ат. Правна систе ма на ЕС. С.: ИЕП, 2012, с. 377. 
6 Пак там, с. 373. 
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ние на ре зул та та, кой то се це ли посред ст вом то зи нор ма ти вен 
акт, но не и „въ веж да не“, „им пле мен ти ра не“ или друг власт ни-
чески акт на дър жа ва та членка, от кой то да за ви си нейно то 
действие.

Към ре ле вант на та да та на изиску емост та на га ран ти ра ни те 
су ми по де по зи ти те на вло жи те ли те на КТБ АД (н) – 6.11.2014 г., 
са в си ла два нор ма тив ни ак та на пра во то на Европейския съ юз, 
които са дейст ва що пра во за Република България и ѝ вме ня ват 
опре де ле ни за дъл же ния – Директива 94/19/ЕО и Директива 
2014/49/ЕС, която е вляз ла в си ла, но сро кът ѝ за тран спо ни ра не 
към он зи мо мент все още не е из те къл.

Тук след ва да бъ де при пом не но, че до ри и в сро ка за тран-
спо ни ра не дър жа ви те членки са об вър за ни от за дъл же нието за 
лоял но сътруд ни чест во по чл. 4, пар. 3 от Договора за Европейския 
съ юз (ДЕС). Съгласно прак ти ка та на СЕС по де ло то Inter-
Environment Wallonie7 то ва за дъл же ние се из ра зя ва във въз дър жа-
не от пред приема не на как ви то и да би ло дейст вия, които мо гат 
се риоз но да ком про ме ти рат пред пи са ния от ди рек ти ва та ре зул-
тат. Във връз ка с то ва след ва яс но да се из тък не, че спо ред ре ше-
нията на СЕС по де ло то Sabine von Colson8, как то и по де ло то 
Marleasing9:

при при ла га не на на ционал ни те прав ни нор ми, не за ви си мо 
да ли въпрос ни те разпо ред би са би ли приети пре ди или след 
съ от вет на та ди рек ти ва, на ционал ният съд, се зи ран да раз-
тъл ку ва те зи разпо ред би, след ва да ги тъл ку ва, до кол ко то е 
въз мож но, съ образ но тек ста и це ли те на ди рек ти ва та, за 
да постиг не ре зул та ти те, които послед на та поста вя, и по 

7 СЕО, Решение от 1 март 1983 г. по де ло 301/81, Комисия на Европейските 
об  щ  ности  сре  щу  Кралство  Белгия  (Inter-Environment Wallonie), 
ECLI:EU:C:1983:51, с. 467. 

8 СЕО, Решение от 10 април 1984 г. по де ло 14/83, Sabine von Colson и 
Elisabeth Kamann сре щу Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153, пар. 26. 

9 СЕО, Решение от 13 ноем ври 1990 г. по де ло С-106/89, Marleasing SA сре щу 
La Comercial Internacional de Alimentacion SA, ECLI:EU:C:1990:395, пар. 8. 
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то зи на чин да изпъл ни разпо ред би те на чл. 189, ал. 3 от 
Договора (ДЕИО – б.а.).
С оглед на пъл но та та на настоящия ана лиз след ва да се от бе-

ле жи, че Директива 94/19/ЕО пред ставля ва ми ни мал на хар мо ни-
за ция на ня кои аспек ти на функ циони ра не то на схе ми те за га ран-
ти ра не на де по зи ти те, до ка то Директива 2014/49/ЕС це ли да раз-
ши ри об хва та на ре гу ли ра на та ма те рия и да съз да де мак си мал на 
хар мо ни за ция на на ционал ни те за ко но да тел ст ва, ели ми ни рай ки 
раз ли чията меж ду тях в рам ки те на Съюза.

Целите и на две те ди рек ти ви оба че са сход ни. Първата цел е 
за щи та на вло жи те ли те при непла те жоспо соб ност на кре дит на 
ин сти ту ция, ка то се въз ла га за дъл же ние за дър жа ви те членки да 
пред ви дят в на ционал ни те си за ко но да тел ст ва хар мо ни зи ра ни 
схе ми за га ран ти ра не на де по зи ти те, които да пред виж дат ед на-
къв праг на га ран ти ра на та су ма в це лия Съюз и ед нак ви улес не ни 
усло вия на изпла ща не то ѝ. Тази за щи та на де по зан ти те на рав на 
ос но ва е в не раз рив на връз ка с вто ра та поста ве на цел на евро-
пейска та прав на рам ка на га ран ти ра не на вло го ве те – да укре пи 
до ве рието в банко ва та систе ма, което тряб ва да до ве де и до по- 
го ля ма та ѝ ста бил ност.

Както ве че бе от бе ля за но, Директива 94/19/ЕО заед но с из-
ме не нията от 2009 г. е дейст ва що пра во в Република България и 
съ образ но § 1а от допълнителните разпо ред би на Закона за га ран-
ти ра не на вло го ве те в банки те (отм.) имен но то зи за кон съ дър жа 
приети те от дър жа ва та мер ки по тран спо ни ра не.

Директива 94/19/ЕО пред виж да, че ми ни мал ният раз мер на 
га ран ти ра ни те де по зи ти в банки те е 20 000 евро, ка то дър жа ви те 
членки мо гат да пред ви дят и по-ви со ка стойност. Директивата е 
из ме не на и до пъл не на с Директива 2009/14/ЕО, която уве ли ча ва 
изиску емия раз мер на га ран ти ра ни те су ми на 50 000 евро, а след 
31.12.2010 г. – на 100 000 евро. Този раз мер е за па зен и в но ва та 
Директива 2014/49/ЕС.

В изпъл не ние на разпо ред би те на Директива 94/19/ЕО бъл-
гар ският за ко но да тел е приел чл. 4 ЗГВБ (отм.), кой то се явя ва и 
при ло жи мо то пра во спря мо вло го ве те на фи зи чески те ли ца, 
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които те са има ли в КТБ АД (н.). Цитираната разпо ред ба гла си, 
че фондът га ран ти ра пъл но изпла ща не на су ми те по вло го ве те на 
ед но ли це в ед на банка, не за ви си мо от броя и раз ме ра им, до 
196 000 лв., вклю чи тел но лихви те, из числе ни към мо мен та на от-
не ма не на ли цен зията на банка та от БНБ.

Основна цел на Директивата е за щи та та на все ки вло жи тел в 
непла те жоспо соб на банка, чието взе ма не по па да в нор ма тив но 
уста но ве ния га ран ти ран праг, ка то съ щест вен еле мент от из граж-
да не то на вътреш ния па зар и за дъл жи тел но до пъл не ние към 
систе ма та за над зор на кре дит ни ин сти ту ции пред вид со ли дар-
ност та, която тя съз да ва меж ду всич ки ин сти ту ции на да ден фи-
нан сов па зар в слу чай на фа лит на ня коя от тях.

Тъкмо по ра ди то ва Директивата пред виж да из чер па тел ни 
спи съ ци на из клю че нията от га ран ция на опре де ле ни ка те го рии 
де по зи ти. Такива са по со че ни в член 2: де по зи ти на кре дит ни ин-
сти ту ции, та ки ва, които пред ставля ват соб ст ве ни сред ст ва на 
банка та или във връз ка с които има вляз ла в си ла при съ да за 
престъпле ние изпи ра не на па ри. Тези из клю че ния са за дъл жи тел-
ни за дър жа ви те членки, които тряб ва да приемат ре ле вант ни на-
ционал ни нор ми.

Държавите членки разпо ла гат с дискре ция да ли да из клю чат 
да де на ка те го рия вло жи те ли от га ран ция са мо в хи по те за та на 
чл. 7, параграф 2 от Директивата, кой то препра ща към из чер па-
тел ния спи сък на Приложение I. Този спи сък включ ва де по зи ти 
на фи нан со ви ин сти ту ции, на застра хо ва тел ни пред приятия, на 
пра ви тел ст во то и на цен трал ни те ад ми нистра тив ни власти, на ди-
рек то ри те и ръ ко во ди те ли те на банка та и дру ги. България е пред-
ви ди ла та ки ва из клю че ния в чл. 5 ЗГВБ (отм.).

Член 5, ал. 1, т. 1 ЗГВБ (отм.) опре де ля, че не се изпла щат га-
ран ти ра ни те раз ме ри на вло го ве те в банка та на ли ца та, на които 
са би ли пре доста ве ни при ви ле ги ро ва ни лихве ни усло вия в от кло-
не ние от обя ве ни те от банка та усло вия, които тя е длъж на да при-
ла га към своите вло жи те ли. Това пра ви ло поста вя ня кол ко въпро-
са, свър за ни с не го ва та ин терпре та ция.
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На пър во място, след ва да бъ де от бе ля за но, че ЗГВБ (отм.) 
не опре де ля кои лихве ни усло вия се явя ват при ви ле ги ро ва ни, а 
ед новре мен но с то ва лип с ва ле гал но опре де ле ние на изпол з ва ния 
тер мин. Ако се при ло жи ези ко во и ло ги ческо тъл ку ва не, след ва 
да се стиг не до из во да, че при ви ле ги ро ва ни лихве ни усло вия са 
всич ки фор ми на лихве ни усло вия, които са по-бла гоприят ни за 
вло жи те ля от пред ва ри тел но обя ве ни те от банка та лихве ни усло-
вия. Прилагането на то зи кри те рий во ди до из во да, че все ки де по-
зит, по кой то лихва та е по-ви со ка от пред ва ри тел но обя ве ни те от 
банка та об щи лихве ни усло вия, не по па да в гру па та на га ран ти ра-
ни те вло го ве и в ка чест во то си на не га ран ти ран де по зит не под ле-
жи на въз ста но вя ва не от Фонда за га ран ти ра не на вло го ве те.

На вто ро място, след ва да се има пред вид, че ци ти ра на та 
разпо ред ба „го во ри“ за обя ве ни от банка та усло вия, които тя е 
длъж на да спаз ва. По си ла та на чл. 7, ал. 1 от Закона за кре дит ни-
те ин сти ту ции (ЗКИ) търговските банки в Република България са 
ак ционер ни дру жест ва, т.е. те са тър гов ци по сми съ ла на чл. 1, 
ал. 2 от Търговския за кон (ТЗ). За сключ ва ни те от тър гов ски те 
банки тър гов ски сдел ки съ от вет но при ло же ние след ва да на ме рят 
пра ви ла та на гла ва два де сет и пър ва от ТЗ и по-конкрет но чл. 298 
ТЗ. От ци ти ра на та разпо ред ба след ва, че тър го ве цът (тър гов ска та 
банка) има пра во от напред да опре де ли об щи усло вия за ос нов ни-
те па ра метри на сключ ва ни те от тър го ве ца по за ня тие сдел ки.

Тези об щи усло вия оба че не огра ни ча ват тър го ве ца във во-
де не то на пре го во ри и той е сво бо ден да до го ва ря на ин ди ви ду ал-
на ос но ва с все ки свой съ кон тра гент усло вия, раз лич ни от пред-
ва ри тел но опо весте ни те. Определянето и опо вестя ва не то на об-
щи те усло вия от стра на на тър го ве ца не огра ни ча ва по ни ка къв 
на чин не го ва та до го вор на сво бо да. Противното ста но ви ще би 
вляз ло в про ти во ре чие с прин ци па на сво бо да та на до го ва ря не то, 
за ло жен в чл. 9 от Закона за за дъл же нията и до го во ри те (ЗЗД).

Следователно бу ди неяс но та фор му ли ров ка та на ЗГВБ 
(отм.), ви зи раща хи по те за, в която банка та се е от кло ни ла от за-
дъл жи тел ните за нея пред ва ри тел но опре де ле ни лихве ни усло-
вия. Не е яс но кои са те зи пред ва ри тел но опре де ле ни за дъл жи-



14 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 10/2021

тел ни лихве ни усло вия, осо бе но ка то се има пред вид, че банка та 
в ка чест во то си на тър го вец не мо же са ма да се от ка же от до го-
вор на та си сво бо да – по до бен от каз би бил не дейст ви те лен. 
Същевременно не съ щест ву ва нор ма ти вен акт, кой то на свой ред 
да опре де ля за дъл жи тел ни лихве ни усло вия за банки те, които те 
тряб ва да съблю да ват при сключ ва не то на до го во ри за банков 
влог.

На чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗГВБ (отм.) съ от ветст ва пред ви де на та в 
точ ка 11 от Приложение I хи по те за, спо ред която, за да мо же 
един де по зит да бъ де из клю чен от гру па та на за щи те ни те де по зи-
ти, е не об хо ди мо да са на ли це ня кол ко пред постав ки.

На пър во място, вло жи те лят тряб ва да е пол з вал на ин ди ви-
ду ал на ос но ва про цен ти и фи нан со ви отстъп ки от съ ща та кре дит-
на ин сти ту ция. Формулировката „ин ди ви ду ал на ос но ва“ го во ри 
за из клю чи те лен ха рак тер на склю че ния до го вор, за уни кал ност 
на вклю че ни те в не го уго вор ки. Получаването на про цен ти и фи-
нан со ви отстъп ки из ра зя ва приори ти зи ра не то, което бан ка та е из-
вър ши ла по от но ше ние на конкрет ния вло жи тел.

На след ва що място, осо бе но важ но е изиск ва не то по лу че ни-
те про цен ти и фи нан со ви отстъп ки да са спо мог на ли за вло ша ва-
не то на фи нан со во то състояние на банка та. Това оз на ча ва да е на-
ли це при чин но-след ст ве на връз ка меж ду та ка опре де ле ни те усло-
вия на до го во ра за банков влог и вло ше но то фи нан со во състояние 
на банка та, т.е. да се уста но ви от въд вся ко съм не ние, че конкрет-
ният де по зит е допри не съл за вло ша ва не то на фи нан со ва та ста-
бил ност на кре дит на та ин сти ту ция и е свое обра зен „съ участ ник“ 
в настъп ва не то на теж ки фи нан со ви после ди ци (напри мер непла-
те жо способност).

От из ло же но то до тук след ва, че ЗГВБ (отм.) и Ди рек ти ва та 
пред пис ват два раз лич ни кри те рия, на ба за та на които мо же да се 
уста но ви да ли един де по зит е за щи тен, или не. Според хи по те за-
та на чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗГВБ е доста тъч но да бъ дат пре доста ве ни 
при ви ле ги ро ва ни лихве ни усло вия, които се от кло ня ват от обя ве-
ни те от банка та. За Директива 94/19/ЕО е не об хо ди мо вло жи те-
лят да е по лу чил про цен ти и фи нан со ви отстъп ки, които от своя 
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стра на да са спо мог на ли за вло ша ва не то на фи нан со во то състоя-
ние на банка та. Така кри те рият на ЗГВБ (отм.) из глеж да мно го 
по-ши рок и на прак ти ка об хва ща всич ки де по зи ти, лихва та по 
които се раз ли ча ва от стан дар т но пред ла га на та от банка та. Такъв 
де по зит спо ред Ди рек ти ва та след ва да бъ де из клю чен от схе ма та 
за га ран ти ра не на де по зи ти са мо ако е допри не съл за вло ша ва не-
то на фи нан со во то състояние на банка та. Така вто рият кри те рий 
пред пис ва ед на мно го по-тяс на хи по те за. Не е доста тъч но лихве-
ни те усло вия да са по-бла гоприят ни за вло жи те ля, не об хо ди мо е 
съ що те ре ал но да са застра ши ли фи нан со ва та ста бил ност на 
банка та.

Последният кри те рий оба че не е възпроиз ве ден в не го ва та 
ця лост в ЗГВБ (отм.). Българският за ко но да тел, из глеж да, е 
възприел идеята, че все ки де по зит, кой то се от кло ня ва от стан-
дар т ни те лихве ни усло вия на ед на банка, пред ставля ва по тен-
циал на запла ха за фи нан со ва та ста бил ност на банка та. С дру ги 
ду ми, спо ред ЗГВБ (отм.) съ щест ву ва свое образ на пре зум п ция, 
че все ки до го вор за банков влог, кой то от го ва ря на опи са ни те 
усло вия, е запла ха за банко ва та ста бил ност и след ва да бъ де из-
клю чен от гру па та на га ран ти ра ни те де по зи ти.

Такава пре зум п ция оба че не съ щест ву ва в ни то един от ак то-
ве те на ЕС, от но си ми към схе ми те за га ран ти ра не на де по зи ти. 
Напротив, цел и на две те ди рек ти ви, които към мо мен та на 
настъп ва не на изиску емост та на взе ма не то спря мо Фонда за га-
ран ти ра не на вло го ве те в банки те ре гу ли рат та зи ма те рия, е мак-
си мал но ши рок кръг де по зи ти да бъ дат вклю че ни в схе ми те за 
га ран ти ра не, за да мо же да се постиг не най-ви со ка сте пен на за-
щи те ност на ка пи та ло ви те вло же ния.

Логическа после ди ца на из ло же но то до тук е, че при тран-
спо ни ра не то на съ юз на та разпо ред ба бъл гар ският за ко но да тел 
непра во мер но и в про ти во ре чие със съ юз но то пра во се е от кло-
нил от тек ста и ду ха на Директивата и е приел, че все ки де по зит, 
кой то се от кло ня ва от стан дар т ни те лихве ни усло вия на ед на 
банка, пред ставля ва per se запла ха за фи нан со ва та ѝ ста бил ност, 
респ. та къв де по зит след ва ав то ма тич но да бъ де из клю чен от гру-
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па та на за щи те ни те де по зи ти без оглед на то ва да ли ре ал но е 
застра шил банко ва та ста бил ност.

Този из вод се пот вър ж да ва и при ана ли за на про цес на та на-
ционал на разпо ред ба в свет ли на та на приета та през 2014 г. 
Директива 2014/49/ЕС.

Процесната ди рек ти ва съ що съ дър жа уред ба на де по зи ти те, 
су ми те по които не се изпла щат (чл. 5). При вни ма те лен про чит 
на разпо ред ба та пра ви впе чат ле ние сход ст во то, с което евро-
пейският за ко но да тел е опре де лил из клю че ни те от схе ма та за га-
ран ти ра не на вло го ве те вло же ния в ци ти ра на та разпо ред ба и в 
Приложение I от Директива 94/19/ЕО. В съ що то вре ме оба че 
след ва да бъ де от бе ля за но, че т. 11 от Приложение I не е възпроиз-
ве де на ни то ка то текст, ни то ка то сми съл в но ва та Ди рек ти ва. 
Това е пред на ме рен про пуск на евро пейския за ко но да тел и е из-
раз на кон цеп цията за мак си мал но раз ши ря ва не на кръ га на га-
ран ти ра ни те вло го ве. Следователно по си ла та на но ва та Ди рек ти-
ва все ки де по зит, кой то е склю чен от банка та и вло жи те ля при 
усло вия, раз лич ни от стан дар т ни те и обик но ве но при ла га ни те, е 
за щи тен де по зит.

Във връз ка с из ло же ни те по-го ре за дъл же ния на дър жав ни те 
ор га ни на дър жа ви те членки да се въз дър жат от дейст вия, които 
би ха ком про ме ти ра ли пости га не то на за ло же ния от Ди рек ти ва та 
ре зул тат в сро ка на нейно то тран спо ни ра не, как то и със за дъл же-
нието на на ционал ния съд да тъл ку ва на ционал но то пра во в ду ха 
и свет ли на та на съ юз но то пра во, след ва да се приеме, че де по зи-
ти те на всич ки вло жи те ли в КТБ АД (н) по па дат в гру па та на га-
ран ти ра ни те вло го ве, а на ционал ният съд в ка чест во то си на пра-
вопри ла гащ ор ган на дър жа ва – членка на ЕС, след ва да възприеме 
ви зи ра на та от Ди рек ти ва та кон цеп ция за га ран ти ра не на мак си-
мал но ши рок кръг де по зи ти.

По то зи на чин из рич но то пра ви ло на чл. 5, ал. 1 ЗГВБ (отм.) 
не след ва да има при ло же ние, за що то то вли за в ко ли зия със сми-
съ ла и це ли те на Директива 2014/49/ЕС. Макар сро кът за тран-
спо ни ра не на та зи ди рек ти ва да не е из те къл, към мо мен та на 
настъп ва не на опи са ни те по-го ре съ би тия тя е вля зъл в си ла за ко-
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но да те лен акт на ЕС, кой то има по-ви сок ранг от на ционал ни те 
за ко ни. Липсата на тран спо ни ращ акт в на ционал но то пра во оз-
на ча ва, че Ди рек ти ва та все още не е ди рек т но при ло жи ма, но тя е 
дейст ва що пра во към мо мен та на ка зу са и след ва да бъ де 
възприета от съ да ка то за дъл жи те лен и об вър з ващ за на ционал но-
то пра во тъл ку ва те лен стан дарт.


