
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на земеделието и храните 
 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ        

Д О К Л А Д 

от Десислава Танева - министър на земеделието и храните 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне реда за 

ликвидация на имуществото на Гаранционния фонд, прекратен на 

основание на Закона за закриване на Националната служба по зърното 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за определяне реда за ликвидация на имуществото на 

Гаранционния фонд, прекратен на основание на Закона за закриване на Националната 

служба по зърното.   

Законът за закриване на Националната служба по зърното (ДВ, бр. 57 от 2015 

г.) е в сила от 1 август 2015 г. С § 4, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби 

на закона се прекратява гаранционния фонд, учреден с отменения Закон за 

съхранение и търговия със зърно. Този фонд е регистриран в закритата вече 

Национална служба по зърното, като целта му е била да гарантира вземанията на 

влогодателите по договори за влог на зърно и на легитимираните държатели на 

складови записи, издадени от публични складове, участващи в тях. Основната му 

функция е била чрез определените видове вноски, постъпленията от инвестиции на 

фонда, сумите, получени по международни проекти, и други парични постъпления да 

акумулира средства, с които да гарантира вземанията на влогодателите по договори за 

влог на зърно и на легитимираните държатели на складови записи за влог на зърно. 

Събраните суми и формираното на тази база имущество следва да се разпредели 

между участниците във фонда, съгласно заключителния ликвидационен баланс, 

изготвен от ликвидаторите, след удовлетворяване на кредиторите на фонда.  

С проекта на постановление се урежда избора на ликвидаторите от Съвета на 

участниците във фонда с мнозинство две трети от участниците, правата и 



2. 

задълженията на ликвидаторите и процедурата за извършване на ликвидацията. По 

такъв начин се изпълнява разпоредбата на § 4, т. 4 от Закона за закриване на 

Националната служба по зърното, с която гаранционният фонд се прекратява. 

Към проекта на постановление е приложена финансова обосновка приложение 

№2.2. за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния 

бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация.  

Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, 

поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, а в съответствие с чл. 26, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на земеделието и храните. Получените становища са обсъдени и 

направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление на 

Министерския съвет за определяне реда за ликвидация на имуществото на 

Гаранционния фонд, прекратен на основание на Закона за закриване на Националната 

служба по зърното.   

 

 

С уважение, 

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 



 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т 

 

          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ..... 

  

от …………………   2015 г. 

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА 

ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД, ПРЕКРАТЕН НА ОСНОВАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т     С  Ъ  В  Е  Т  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :  

Чл. 1. Ликвидацията на имуществото на гаранционния фонд, прекратен със 

Закона за закриване на Националната служба по зърното, се извършва от ликвидатори, 

избрани с мнозинство две трети от участниците в Съвета на участниците във фонда,  

наричан по-нататък "съвета".   

Чл. 2. Ликвидаторите:  

1. осигуряват  изпълнението на решенията на съвета; 

  2. изготвят начален и заключителен ликвидационен баланс на имуществото на 

фонда; 

  3. подготвят и внасят в съвета отчет за дейността на фонда и годишен финансов 

отчет; 

  4. правят предложение за вземане на решение от съвета по исканията на 

влогодатели и държатели на складови записи; 

  5. приемат план за работата си; 

  6. вземат решения по освобождаване на служители, които осъществяват 

оперативната дейност на гаранционния фонд;  

  7. събират вземанията на гаранционния фонд; 

  8. изготвят описи на счетоводните документи и регистри от създаването на 

гаранционния фонд до датата на ликвидирането му и закриват ползваните от 

гаранционния фонд банкови сметки. 

Чл. 3. (1) Ликвидаторите съставят протоколи за взетите от тях решения по време 

на ликвидацията и ги докладват на контролния съвет на гаранционния фонд.  



 (2) Решенията на ликвидаторите са валидни само след одобрение от съвета. 

Чл. 4. (1) Ликвидаторите извършват ликвидацията на прекратения гаранционен 

фонд в срок до три месеца от избирането им. 

(2) Ликвидаторите изготвят начален ликвидационен баланс в 14-дневен срок от 

избирането им. 

           (3) Ликвидаторите са длъжни в 7-дневен срок от датата на изготвяне на началния 

ликвидационен баланс да поканят кредиторите на фонда да предявят вземанията си. 

Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се публикува най-малко в 

един национален ежедневник. 

 Чл. 5. (1)  Ликвидаторите може да разходват имуществото на гаранционния 

фонд за:  

 1. изплащане на безспорно изискуемо вземане на влогодател или легитимиран 

държател на складов запис, при установено неизпълнение от страна на публичния 

склад; 

 2. изплащане на задължения на публични складове, участващи във фонда, за 

които е открито производство по несъстоятелност към вложители или легитимирани 

държатели на складови записи; 

 3. оперативно обслужване на фонда, средствата за което се определят с решение 

на съвета. 

 (2)  При  постъпило писмено искане от влогодател, държател на складов запис 

или синдик по несъстоятелността на публичния склад, към което е приложен 

изпълнителен лист, издаден по реда на Гражданския процесуален кодекс, и други 

документи, установяващи основателността на искането, ликвидаторите правят 

предложение пред съвета за изплащане на исканата сума или за отказ. Въз основа на 

направеното предложение съветът се произнася с решение. 

 (3)  Сумите по ал. 1, т. 1 и 2 се изплащат в тридневен срок от решението по ал. 2, 

след приспадане на сумата, получена или дължима по неотменяемата банкова гаранция 

по чл. 9, ал. 4 и 5 от отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, изплатените 

обезщетения от наложените в полза на влогодателя обезпечителни мерки и други 

обезщетения.  

 (4) Ликвидаторите изплащат вземанията на влогодатели и държатели на 

складови записи при условие, че на гаранционния фонд бъдат прехвърлени всички 

права на кредиторите по тези вземания.  



 Чл. 6. Ликвидаторите разпределят имуществото, което остава след 

удовлетворяване на кредиторите между участниците в гаранционния фонд, съгласно 

заключителния ликвидационен баланс. Ликвидаторите съставят протокол за 

разпределението, който се одобрява от съвета. 

 Чл. 7. След приключване на дейностите по чл. 4, 5 и 6 ликвидаторите изготвят и 

представят на министъра на земеделието и храните заключителен доклад и отчет, 

одобрен от съвета, за извършените от тях действия по ликвидацията. 

 Чл. 8. Архивите на закрития гаранционен фонд се предават съгласно Закона за 

Националния архивен фонд.   

 Чл. 9. Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата за оперативно и 

административно обслужване на гаранционния фонд. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Трудовите правоотношения със служителите от закритият гаранционен 

фонд се уреждат съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. 

§ 2. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 4 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по 

зърното. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник“. 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Бойко Борисов 

И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  

                           Веселин Даков 

_____________________________________________________________________ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МЗХ: 

 Георги Стоянов 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” НА МЗХ: 

Магдалена Дакова 

 


