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(Продължителност – 1 ден)










Общ преглед на развитието на системата за гарантиране на влоговете в България
Управление и организация на ФГВБ:
o Управителен съвет
o организационна структура
o отдели

Квалификация и обучение на персонала

Вътрешни правила на етичното поведение

Връзки с обществеността:
o Правила за връзките с обществеността
o публикации: годишни отчети, брошури, профил и др.
o уеб сайт на ФГВБ
Практическо задание

Отдел „Банкова несъстоятелност и ранни интервенции“
Отдел „Оценка на риска и анализи“
(Продължителност – 3 дни)





Основни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банките:
o обща информация за системата за гарантиране на влоговете в банките и
ФГВБ
o участници в системата за гарантиране на влоговете в банките
o покритие на влоговете в банките - обхват, размер и изключения
o вноски на банките, участващи в системата
o други източници за финансиране на системата

Правомощия на ФГВБ по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ):
o определяне и събиране на годишните премийни и встъпителните вноски от
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банките
o изплащане на гарантираните суми по влоговете в банките с отнета лицензия













Взаимоотношения на ФГВБ с БНБ:
o разработване от ФГВБ на проекти на наредби по прилагането на ЗГВБ, които
се приемат от БНБ
Взаимоотношения на ФГВБ с банките

Схеми и процедури по изплащане на влоговете по ЗГВБ и Наредба № 23:
o размер на гаранцията
o информация за гарантираните влогове
o обслужваща банка
o документи за гарантираните влогове
o ред за изплащане на гарантираните размери по влоговете

Основни насоки в проекта за въвеждане на рисково претеглени премийни вноски
Правомощия на ФГВБ по Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН):
o органи на банковата несъстоятелност (синдици, ФГВБ, БНБ, съд) –
правомощия и дейности
o откриване на производство по банкова несъстоятелност
o запазване, управление и попълване на масата на несъстоятелността
o одобряване на вземанията
o осребряване на банковото имущество
o разпределение на осребреното имущество
o приключване на производството по несъстоятелност

Правомощия на ФГВБ, произтичащи от чл. 118 на Закона за кредитните институции
(ЗКИ) – възможност за участие на ФГВБ в увеличаването на капитала на банка,
поставена под специален надзор
Практическо задание

Отдел „Правен“

(Продължителност 2 дни)





Правна рамка на процеса по изплащане на гарантирания размер по влоговете:
o представяне на УС на ФГВБ на писмена информация за влоговете в банката
o избиране от УС на ФГВБ на банка, чрез която да се извършва плащането на
гаранциите по влоговете
 тристранен договор с обслужващата банка

Официално оповестяване от УС на ФГВБ на началната дата на изплащане на
гаранциите и банката, чрез която ще се осъществява плащането
Правни аспекти на банковата несъстоятелност:
o основни насоки в процеса по банкова несъстоятелност
o органи по несъстоятелността
o функции и правомощия на ФГВБ съгласно ЗБН
o приключване на производството по несъстоятелност на банка
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Правомощия на ФГВБ по ЗКИ (чл. 118)

Правно обслужване на ФГВБ:
o облигационни договори, становища, писма, трудови договори, поръчки,
административни актове, вътрешни правила, процесуално представителство.

Отдел „Трежъри“

(Продължителност – 2 дни)








Законова нормативна база и вътрешна нормативна уредба на отдел „Трежъри” на
ФГВБ:
o законодателна рамка на инвестициите във ФГВБ
o вътрешна инвестиционна рамка на ФГВБ
o процедури за работа в отдел „Трежъри” на ФГВБ
o работа с Reuters
o сключване на сделка и обработка на данните
o запознаване и работа с база данни на портфейла на ФГВБ
Въведение в задълженията на бекофиса:
o мониторинг и контрол върху структурата и параметрите на инвестиционния
портфейл на ФГВБ – дюрация, валутна експозиция, лимити, обезпечения
o мониторинг и контрол върху входящите и изходящи парични потоци
o оперативна обработка на сделките
o контрол върху процеса на трансфер и регистриране на ценните книжа
o текущо обслужване на портфейла
o водене на регистри на облигации
Общ преглед и видове дългови инструменти. Въведение в методите за
оценяването на стойността им:
o същност на дълговите инструменти; фундаментален анализ и теории за
кривата на доходността
o общ преглед на видовете рискове за портфейл от облигации
Практическо задание

Отдел „Корпоративни комуникации и международно сътрудничество“
(Продължителност – 1 ден)






Международно сътрудничество на ФГВБ

Европейски въпроси:
o Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити
o изменяща Директива 2009/14/ЕО
o проект на директива относно СГД (преработена)
Европейски форум на институциите за гарантиране на депозити (EFDI):
o учредяване и устав
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o участници и дейност





Международна асоциация на институциите за гарантиране на депозити (IADI):
o учредяване и устав
o участници и дейност
o Основни принципи за ефективни системи и гарантиране на депозитите;
Методология за оценка съглсно Основните принципи
Практическо задание

Среща със служителите на ФГВБ
(Продължителност – 1 ден)

Презентация от стажанта
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