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Брюксел, 22 април 2022 г. 

Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) 

Единният фонд за преструктуриране 1  (ЕФП) е собственост на Единния съвет за 

преструктуриране (ЕСП). ЕФП е средството, чрез което ЕСП може да прилага ефективно и 

ефикасно инструментите и правомощията си за преструктуриране. Чрез ЕФП се гарантира, че 

финансовият сектор участва в покриването на разходите за стабилизиране на финансовата 

система. ЕФП е съставен от вноски на кредитни институции и определени инвестиционни 

посредници в 21-те юрисдикции, участващи в банковия съюз. Той ще бъде увеличаван постепенно 

през първите осем години от създаването му (2016—2023 г.). Целевото ниво, което ЕФП трябва 

да достигне до 31 декември 2023 г., е най-малко 1 % от размера на гарантираните депозити на 

всички кредитни институции в рамките на банковия съюз. Въз основа на предполагаем годишен 

темп на растеж от 5 % до края на 2023 г., се очаква тази сума да бъде приблизително 

80 млрд. евро. 

Информационен преглед 
Период на плащане на вноски за 2022 г. 

Целево равнище: За да се достигне най-малко 1 % от общия размер на гарантираните депозити в 

банковия съюз до 31 декември 2023 г., Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) определи целевото 

равнище за 2022 г. на 1/8 от 1,6 % от средния размер на гарантираните депозити през 2021 г. (изчислено 

на тримесечна база) във всички кредитни институции, които са лицензирани в банковия съюз. Този 

коефициент предполага равнище на предварителни вноски в размер на 14,25 млрд. евро за 2022 г. (в 

сравнение с 1,35 % и 11,3 млрд. евро за 2021 г.). Увеличението на годишното целево равнище се дължи 

на годишното увеличение на гарантираните депозити в банковия съюз (6,5 %), както и на увеличението 

на коефициента от 1,35 на 1,6 %. При определянето на целево равнище за 2022 г. ЕСП също така взе 

предвид очакваното развитие на размера на гарантираните депозити за оставащите две години от 

първоначалния период, като също така се има предвид, че в първоначалния период след 2022 г. ще 

бъде оставен само един цикъл на вноски, като по този начин се ограничават възможностите на Съвета 

за преструктуриране да разпредели навреме всички ефекти върху крайното целево равнище от 

наблюдаваното или очакваното развитие на растежа на гарантираните депозити. Съветът взе предвид 

и анализа на съответните показатели, свързани с фазата на стопанския цикъл и въздействието, което 

процикличните вноски може да окажат върху финансовата позиция на институциите2. 

• Сума, която следва да се събира: като се вземе предвид приспадането на вноските за 2015 г. и 

въздействието на преизчисленията и преразглежданията на данните, общата стойност на 

предварителните вноски за 2022 г., които следва да бъдат прехвърлени към ЕФП, възлиза на 

13,67 млрд. евро за 2022 г. (в сравнение с 10,4 млрд. евро през 2021 г.). 

• Обхват: през 2022 г. в обхвата на ЕФП попадат 2 896 институции (в сравнение с 3 0183 институции 

през 2021 г.). 

• Метод на изчисляване: 43 % от институциите са малки и плащат вноска под формата на еднократна 

                                            
1 Създаден с Регламент (ЕС) № 806/2014 (Регламент за ЕМП). 

2 Делегиран регламент (ЕС) 2017/747 на Комисията. 

3 В тази бройка не са включени институциите от България и Хърватия, които влязоха в обхвата на ЕФП през октомври 2020 г. 
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сума (общите им активи са под 1 млрд. евро), 31 % са средни институции (общи активи под 

3 млрд. евро), 26 % са големи институции, които подлежат на коригирана спрямо риска вноска (и 

плащат 97 % от сметката), а за останалите се прилага специална методика за изчисляване поради 

техния бизнес модел. Разпределението не се е променило значително спрямо 2021 г. 

• Коефициент за корекция на риска: през 2022 г. равнището на хармонизиране на докладването във 

всички участващи държави членки все още не е достатъчно за прилагането на пълната 

методология4. Не са приложени следните показатели за риск: 

o група показатели за риск I: собствен капитал и приемливи задължения, държани от 

институциите в превишение на МИСКПЗ (минимално изискване за собствен капитал и 

приемливи задължения); 

o група показатели за риск II: коефициент на стабилност на нетното финансиране (NSFR); 

o група показатели за риск IV: сложност и възможност за преструктуриране. 

• Вноски за 2022 г. спрямо вноските за 2021 г.: размерът на вноските, които трябва да бъдат 

платени, е резултат от комбинирането на различни фактори. Институциите могат да забележат 

увеличение на вноските, което може да зависи, наред с други фактори, от: 

o Промени в целевото равнище: ръстът на гарантираните депозити през 2021 г. беше 6,5 %, 

което показва, че темпът на растеж на гарантираните депозити се засилва значително спрямо 

предходната година. Като се има предвид, че за да може да достигне целевото равнище в 

края на първоначалния период, коефициентът, използван за определяне на целевото 

равнище за 2022 г., беше увеличен от 1,35 % на 1,6 %. 

o Промени в ОГВ: относителните промени в размера (ОГВ5) на институциите са все още една 

от основните причини за промените в предварителните вноски. 

o Постепенно въвеждане на подхода за изчисляване съгласно Единния механизъм за 

преструктуриране (ЕМП) по време на първоначалния срок (2016—2023 г.): през 2022 г. 

тежестите на ДВПБ/ЕМП са 6,67/93,33 % спрямо 13,33/86,67 % през 2021 г. Тази промяна 

може да доведе до увеличение на вноските за институциите, които се намират в държави с 

относително малка тежест от гледна точка на гарантирани депозити и относително по-големи 

институции; 

o Промяна в коефициента на корекция за риска: повишаването на коефициента на корекция 

за риск (на национално ниво или на ниво банков съюз) не води задължително до 

пропорционално увеличение на вноската (и обратното). Промяната зависи от промяната в 

коефициента на корекция за риска на всички други институции. 

Съвкупният ефект на причините не е известен предварително: той зависи от съчетаването на 

фактори, които са специфични за отделните държави и за отделните институции. Вноските в ЕФП се 

изчисляват в относително изражение и ефектът от факторите върху дадена конкретна институция зависи 

от държавата, в която се намира институцията, и от относителната позиция на институцията от гледна 

точка на размер и рисков профил. 

 Следващите етапи от периода за плащане на вноски за 2022 г. са следните: 

o 1 май 2022 г.: националните органи за преструктуриране (НОП) уведомяват институциите за 

вноските, които трябва да направят; 

o 28 юни 2022 г.: НОП прехвърлят вноските към ЕСП. НОП ще определят срока за плащане 

през периода 1.5.2022 г.—26.6.2022 г. 

                                            
4 Показателите и групите показатели за риск са описани в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията. 

5 „Основната годишна вноска“ (ОГВ) се определя като обща стойност на пасивите без собствените средства минус 
гарантираните депозити, коригирани, когато е приложимо, в съответствие с член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на 
Комисията. 
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За повече информация относно ЕФП вж.https://www.srb.europa.eu. 
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