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ДОКУМЕНТИ

4. Елементи на монобанката

4.1.  Държавна спестовна каса

№ 427 ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ДИМИТЪР ПОПОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НАРАСТВАНЕТО НА ВЛОГОВЕТЕ В
ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КАПИТАЛНИ
ВЛОЖЕНИЯ, КРАТКОСРОЧНО КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ........................................................................ 25 май 1965 г. ....... 25

№ 428 РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НАРАСТВАНЕТО НА ВЛОГОВЕТЕ В
ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КАПИТАЛНИ
ВЛОЖЕНИЯ, КРАТКОСРОЧНО КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО .......................................................................... 5 юли 1965 г. ....... 28

№ 429 ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА
РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАЕМИ И С РЕШЕНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИМЕСЕЧНИТЕ
КАСОВИ ПЛАНОВЕ ДА СЕ ДАВА ПРЕЦЕНКА НА ОТПУСКАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА
КАСА ИНДИВИДУАЛНИ ЗАЕМИ ................................................................................................ 23 ноември 1965 г. ....... 30

№ 430 ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ГЛАВНО СЧЕТОВОДСТВО И МЕХАНИЗАЦИЯ“
ВЛАДИМИР ДОЦЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ С АНАЛИЗ НА БАЛАНСА НА
ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА КЪМ 30 НОЕМВРИ 1967 Г. ....................................... 29 декември 1967 г. ....... 34

№ 431 ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ ЗАРЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРВ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ДРУГИ НУЖДИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА
ЗА ЛИХВИТЕ ....................................................................................................................... преди 16 февруари 1973 г. ....... 39

№ 432 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАВЕЖДАЩИЯ ОТДЕЛ „ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ“ НА ЦК НА БКП
САВА ДЪЛБОКОВ ДО ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ
ТОДОР ЖИВКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЛИХВАТА ПО ВЛОГОВЕТЕ В ДЪРЖАВНАТА
СПЕСТОВНА КАСА С ПРИЛОЖЕНИ СПРАВКИ ЗА ТЕХНИТЕ ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ . 3 октомври 1974 г. ....... 42

4.2. Българска външнотърговска банка

№ 433 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП БОЯН БЪЛГАРАНОВ
И СЕКРЕТАРЯ НА ЦК НА БКП ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОЛИТБЮРО С
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БНБ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА
ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА .................................................................................................. 14 декември 1963 г. ....... 45

№ 434 ПРОТОКОЛ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП С РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА
ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА .................................................................................................. 17 декември 1963 г. ....... 47

№ 435 ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ С
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ФЕВРУАРИ
1964 Г. ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ..................... 21 март 1964 г. ....... 48

№ 436 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
НА ЛИТЕКС БАНК И ИНВЕСТМЪНТ БАНК, БЕЙРУТ, И С РАЗПОРЕЖДАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДВЕТЕ БАНКИ .......... 14 юли 1970 г. ....... 50
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№ 437 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДАЧИТЕ, ДЕЙНОСТТА
И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА
И ЛИТЕКС БАНК В ЛОНДОН ..................................................................................................... 9 октомври 1970 г. ....... 51

№ 438 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА РЕВИЗИЯ НА ЛИТЕКСБАНК, БЕЙРУТ, ДА СЕ ПРЕПОРЪЧА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ДА ДАДЕ УКАЗАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА
ЛИТЕКСБАНК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
НЕЙНАТА РАБОТА ............................................................................................................................... 15 юли 1972 г. ....... 53

№ 439 ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРОВ СЪС СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИТЕКС БАНК, БЕЙРУТ, И С
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЙНОТО УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3 900 000 ЩАТСКИ
ДОЛАРА ОТ РИСКОВИЯ Є ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ НЯКОИ КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ И
ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА Є С 4 300 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА ................ преди 31 януари 1975 г. ....... 58

№ 440 РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДЯЛОВО УЧАСТИЕ
В КАПИТАЛА НА ЛИТЕКС БАНК, БЕЙРУТ, С 4 300 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА .................... 1 февруари 1975 г. ....... 64

№ 441 ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА БНБ И БЪЛГАРСКАТА
ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА, С РЕШЕНИЕ ЗА
ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИТЕКС БАНК, БЕЙРУТ,
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В ЛИВАН И ПОНЕСЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА
С НЕЯ ЗАГУБИ, И С РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ НА ЛИТЕКС БАНК ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ С
ФИРМИТЕ „СИАЛЕ“, „ЮНАЛКО“ И „ЕЛ МАЛИЯ“ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ
ЛИТЕКС БАНК ........................................................................................................................................ 24 юни 1977 г. ....... 65

№ 442 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА .................................................................................................... 3 февруари 1984 г. ....... 85

№ 443 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА СПРАВКА И С РЕШЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ АВСТРИЯ И ЯПОНИЯ ЕКСПОРТНИ КРЕДИТИ ........................... 3 февруари 1984 г. ....... 88

№ 444 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЯЛОВОТО
УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА В КАПИТАЛА НА БЪЛГАРСКАТА
ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА С 86 400 000 ЛЕВА ................................................................... 26 януари 1988 г. ....... 91

4.3. Банка за стопански инициативи („Минералбанк“)

№ 445 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА БАНКАТА ЗА
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ („МИНЕРАЛБАНК“) ................................................................ 3 февруари 1984 г. ....... 93

№ 446 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „РАЗПЛАЩАНЕ И БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО“
СТЕФАН МЛЪЗЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА
СУМАТА ОТ 8 000 000 ЛЕВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УСТАВНИЯ ФОНД НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЗЕТОТО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТАЗИ
БАНКА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪЩИЯ ФОНД .................................................... 15 август 1985 г. ..... 942

№ 447 РЕВИЗИОНЕН АКТ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ В БАНКАТА ЗА
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 1984 Г.
ДО 19 МАЙ 1986 ГОДИНА ............................................................................................................... 27 август 1986 г. ....... 95

№ 448 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЧАВДАР ПЕТКОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА
РЕВИЗИЯ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ .......... 23 октомври 1986 г. ..... 123

№ 449 СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ „РЕВИЗИИ И КОНТРОЛ“ В БНБ ПО ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЧАВДАР ПЕТКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
„МИНЕРАЛБАНК“ ............................................................................................................................. 4 ноември 1986 г. ..... 133
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№ 450 ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ИВАН ДРАГНЕВСКИ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРИЛОЖЕНО СТАНОВИЩЕ ПО ДОКЛАДНАТА
ЗАПИСКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЦВЕТАН ПЕТКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
„МИНЕРАЛБАНК“ ............................................................................................................................. 6 ноември 1986 г. ..... 136

№ 451 ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Є ............. след 27 август 1989 г. ..... 138

№ 452 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВ НАДЗОР“ В БНБ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ИВАН ДРАГНЕВСКИ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ПО
БАЛАНСОВИ ДАННИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА ................................................. 22 ноември 1990 г. ..... 140

4.4. Банкови реформи след 1986 г.

№ 453 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ КАТО ОСНОВА И ЗА
ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПОДГОТВЕНИТЕ ПРОЕКТИ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ И
ДЕЙНОСТТА, УСТАВ И СТРУКТУРА НА СТОПАНСКАТА БАНКА ......................................... 1 април 1986 г. ..... 143

№ 454 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА БАНКОВАТА СИСТЕМА23 юни 1986 г. 149

№ 455 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЕ
„МЪМРЕНЕ“ НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
(МИНЕРАЛБАНК) ЯНКО ЯНЕВ ПОРАДИ ДОПУСНАТОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБЕЗПЕЧЕНИ
ВАЛУТНИ КРЕДИТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КРЕДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА МИНЕРАЛБАНК ......................... 26 декември 1986 г. ..... 164

№ 456 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА ТОДОР ЖИВКОВ ЗА ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ НА ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАНКОВАТА СИСТЕМА С ПРИЛОЖЕН ТЕКСТ НА
ПРИНЦИПИТЕ И СТЕНОГРАФСКИЯ ЗАПИС ОТ ЗАСЕДАНИЕТО .................................... 27 февруари 1987 г. ..... 167

№ 457 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАНКОВАТА
СИСТЕМА .................................................................................................................................................. 3 юни 1987 г. ..... 180

№ 458 ПРАВИЛНИК ЗА БАНКИТЕ ................................................................................................................... 3 юни 1987 г. ..... 182

№ 459 ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ ........ 24 юни 1987 г. ..... 194

№ 460 ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“24 юни 1987 г. ... 195

№ 461 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ДА ЗАКУПИ 2500 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 25 000 000 ЛЕВА ОТ
БАНКА „БИОХИМ“ ................................................................................................................................ 24 юни 1987 г. ..... 199

№ 462 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДА
ЗАКУПИ 2090 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 20 900 000 ЛЕВА ОТ БАНКА
„ЕЛЕКТРОНИКА“ ................................................................................................................................... 24 юни 1987 г. ..... 199

№ 463 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДА
ЗАКУПИ 3500 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 35 000 000 ЛЕВА ОТ
СТОПАНСКАТА БАНКА ......................................................................................................................... 1 юли 1987 г. ..... 200

№ 464 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДА
ЗАКУПИ 1200 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 12 000 000 ЛЕВА ОТ БАНКА
„ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ ................................................................................................................ 2 юли 1987 г. ..... 201

№ 465 ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СТОПАНСКА БАНКА ............................... 2 юли 1987 г. ..... 201
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№ 466 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДА
ЗАКУПИ 1000 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 10 000 000 ЛЕВА ОТ
СТРОИТЕЛНАТА БАНКА ....................................................................................................................... 3 юли 1987 г. ..... 207

№ 467 ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „ТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА“ ................................................................................................................................................. 3 юли 1987 г. ..... 208

№ 468 ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СТРОИТЕЛНА БАНКА ............................. 6 юли 1987 г. ..... 209

№ 469 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 3000 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 30 000 000 ЛЕВА
ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА .............................................................................. 22 юли 1987 г. ..... 210

№ 470 ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
ПЛОВДИВ ................................................................................................................................................. 23 юли 1987 г. ..... 211

№ 471 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДА
ЗАКУПИ 1000 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 10 000 000 ЛЕВА ОТ
ТРАНСПОРТНАТА БАНКА ............................................................................................................... 6 август 1987 г. ..... 212

№ 472 ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА БАНКА ..................... 7 август 1987 г. ..... 213

№ 473 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ: БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“, БАНКА „БИОХИМ“,
БАНКА „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“, ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА, СТРОИТЕЛНА
БАНКА, ТРАНСПОРТНА БАНКА, БАНКА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И СТОПАНСКА
БАНКА ................................................................................................................................................. 10 август 1987 г. ..... 215

№ 474 СПРАВКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ОТСТЪПКИ ОТ ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ, КОЙТО
БНБ СЛЕДВА ДА ПРАВИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ИМ КРЕДИТНИ РЕСУРСИ
ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАРЕДБАТА ЗА ЛИХВИТЕ, НА ОСНОВАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА
КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ КЪМ 30 ЮНИ 1987 Г. .......................................................... преди 5 октомри 1987 г. ..... 216

№ 475 СПРАВКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САМОИЗДРЪЖКА НА ТЪРГОВСКИТЕ
БАНКИ ДО КРАЯ НА 1987 Г. НА БАЗАТА НА ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ КРЕДИТИ ЗА КАПИТАЛНИ
ВЛОЖЕНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ............................................................ 5 октомври 1987 г. ..... 217

№ 476 ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
ВАСИЛ КОЛАРОВ СЪС ЗАПИТВАНЕ ЗА НАЧИНА НА КОРИГИРАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ
ВЪРХУ ДЪЛГА ПО ЗАЕМА ЗА КРЕДИТНИ РЕСУРСИ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА .................................................................................................................................................. 3 ноември 1987г. ..... 218

№ 477 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ТЕКСТА НА РЕШЕНИЕ № 27 НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ОТ 5 ОКТОМВРИ 1987 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ
ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ
НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ................................................................................................... след 3 ноември 1987 г. ..... 219

№ 478 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА
НА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПРОСРОЧИЯТА ПРИ ПОГАСЯВАНЕ ОТ СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ, ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ БНБ НА ТЪРГОВСКИТЕ
БАНКИ ............................................................................................................................................... 18 ноември 1987 г. ..... 220

№ 479 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА
ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ПО РАЗПЛАЩАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ СЪС
СРЕДСТВА ОТ ФОНД „ДЪРЖАВНО КРЕДИТИРАНЕ“ И СЪС ЗАЕМООБРАЗНО ПРЕДОСТАВЕНИ
СРЕДСТВА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ .......................................................... 3 декември1987 г. ..... 221

№ 480 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ДА ЗАКУПИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 1250 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА
СУМА 12 500 000 ЛЕВА ОТ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ ............................................ 31 декември1987 г. ..... 222
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№ 481 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА
ИСКАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН
КРЕДИТЕН РЕСУРС В РАЗМЕР НА 15 000 000 ЛЕВА .......................................................... след 23 март 1988 г. ..... 223

№ 482 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ДОПУСТИМОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ВАЛУТА НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА 1988 Г. .................................................................................................. 18 април 1988 г. ..... 224

№ 483 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ВЪВ
ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И КРЕДИТИРАНЕТО НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА ........................................................................................................... 30 май 1988 г. ..... 225

№ 484 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВЕН И
НАРОДЕН КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КРЕДИТНАТА ИМ ПОЛИТИКА ......................................................... 16 юни 1988 г. ..... 231

№ 485 БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТРОИТЕЛНАТА БАНКА ХР. ЙОРДАНОВ ПО ДОКЛАДНАТА
ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА
КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ....................................................... 29 септември 1988 г. ..... 235

№ 486 БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЦВЕТАН ПЕТКОВ ПО ДОКЛАДНАТА
ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА
КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ....................................................... 30 септември 1988 г. ..... 236

№ 487 БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (МИНЕРАЛБАНК)
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПО ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО
КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА
ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ............. преди 31 октомври 1988 г. ..... 237

№ 488 БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАНКА „БИОХИМ“ БОРИС МИТЕВ ПО ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ
ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ
НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ................................................................................................. преди 1 ноември 1988 г. ..... 238

№ 489 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАНКА „БИОХИМ“ БОРИС МИТЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЦВЕТАН ПЕТКОВ С ИСКАНЕ ЗА
СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ
НА ЕДИННО МНЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА
ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ............................. 2 ноември 1988 г. ..... 239

№ 490 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСКАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИТЕ
БАНКИ ЗА ЗАВИШАВАНЕ НА УТВЪРДЕНОТО МАКСИМАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЩИЯ ДЪЛГ
ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КЪМ ТЕЗИ БАНКИ ................................................................................................................. след 30 ноември 1988 г. ..... 240

№ 491 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННО ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗМЕРИТЕ НА
УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ДЪЛГА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ, КОЕТО ТЪРГОВСКИТЕ
БАНКИ МОГАТ ДА ДОПУСНАТ ПРЕЗ 1989 Г. ........................................................................ 19 декември 1988 г. ..... 242

№ 492 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ
ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ
РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ........................................................................................... 2 януари 1989 г. ..... 244
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№ 493 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ИВАН ДРАГНЕВСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ НА КРЕДИТИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ В НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ВАЛУТА .............................................................................................................................................. 26 януари 1989 г. ..... 247

№ 494 ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТРОИТЕЛНАТА БАНКА ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА БНБ В
УСТАВНИЯ КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛНАТА БАНКА ОТ 10 000 000 ЛЕВА НА 7 000 000 ЛЕВА,
Т.Е. ДО РАЗМЕРА НА ЕМИТИРАНИТЕ И ПРЕДАДЕНИ НА БНБ АКЦИИ ............................... 4 април 1989 г. ..... 248

№ 495 ПИСМО ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА КЛОНА НА БНБ В РАЗГРАД Н. ЛЮБЕНОВ ДО ЦЕНТРАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КЛОНА В ТЪРГОВСКА БАНКА
ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕТО МУ КЪМ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ ......................... Разград, 6 май 1989 г. ..... 250

№ 496 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЕЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ КРЕДИТИ И НАЙ-
ГОЛЯМОТО ДОПУСТИМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В ЛЕВОВЕ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ
ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1989 Г. НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ........................................................................ 3 юли 1989 г. ... 2520

№ 497 ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА ТОДОР ЖИВКОВ ДОКУМЕНТ СЪС
ЗАГЛАВИЕ „ЗА НЯКОИ ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА НАШАТА
ИКОНОМИКА“ ........................................................................................................................................ 13 юли 1989 г. ..... 253

№ 498 ТЕЛЕКС ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА КЛОНА НА БНБ В РАЗГРАД Н. ЛЮБЕНОВ ДО ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В РАЗГРАД И
КУБРАТ ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ ........................................ 24 август 1989 г. ..... 256

№ 499 ТЕЛЕКС ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА КЛОНА НА БНБ В РАЗГРАД Н. ЛЮБЕНОВ ДО ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КАТЯ ЗАРКОВА С ИЗВЕСТИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА НАПРАВЕНОТО С
ТЕЛЕКС № 303 ОТ 24 АВГУСТ 1989 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В РАЗГРАД И КУБРАТ
ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ ......................................................... 25 август 1989 г. ..... 257

№ 500 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КЛОНОВЕ
НА БНБ В ТЪРГОВСКИ БАНКИ И ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КЛОНОВЕ НА БНБ КЪМ ДЕЙСТВУВАЩИТЕ
ТЪРГОВСКИ БАНКИ ........................................................................................................................ 28 август 1989 г. ..... 257

№ 501 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ БОРИС МИТЕВ
ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПЕТКО ДАНЧЕВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В РАЗГРАД И НА КЛОН № 1 В СОФИЯ КЪМ БАНКА
„БИОХИМ“ ........................................................................................................................ преди 11 септември 1989 г. ..... 262

№ 502 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВАТА
НА КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В БЛАГОЕВГРАД, РАЗЛОГ, САНДАНСКИ И ЯКОРУДА НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО БЛАГОЕВГРАДСКА ТЪРГОВСКА БАНКА АД СЪС СЕДАЛИЩЕ В БЛАГОЕВГРАД,
И С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСТАВА Є ......................................................... 25 октомври 1989 г. ..... 264

№ 503 ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“ В. КАРАДЖОВ ДО
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО
ДОПУСТИМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В ЛЕВОВЕ НА ФИРМИТЕ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ТЪРГОВСКА
БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“ ............................................................................................................. 20 ноември 1989 г. ..... 272

№ 504 УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА КЛОНОВЕ
НА БНБ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ....................................................................................... 21 ноември 1989 г. ..... 273

№ 505 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ,
РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КЛОНОВЕ НА БНБ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ И ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИНА НА ПРЕМИНАВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ФИРМИТЕ ОТ ЕДНА БАНКА
В ДРУГА ............................................................................................................................................ 1 декември 1989 г. ..... 274
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№ 506 СПРАВКА ЗА БЕЛЕЖКИТЕ И СТАНОВИЩАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПО ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЕЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ КРЕДИТИ И НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОПУСТИМО
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В ЛЕВОВЕ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1989 Г. НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ......................................................................................................... след 1 декември 1989 г. ..... 276

№ 507 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗЧЕТНИЯ ДЪЛГ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ
ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1989 Г. СЛЕД ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ МЕЖДУ БАНКИТЕ ПО ИСКАНИЯ НА
ФИРМИ ............................................................................................................................................ 18 декември 1989 г. ..... 276

№ 508 ДОКЛАД ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИВАН ДРАГНЕВСКИ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕКСТА НА ТОЧКА 2 ОТ ВТОРИ РАЗДЕЛ НА ПРОТОКОЛ № 81
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СМЕТКИТЕ
ЗА КРЕДИТИ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ОТ ЕДНА БАНКА В ДРУГА ................................ 5 януари 1990 г. ..... 276

№ 509 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-МАЛКИЯ
ДОПУСТИМ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ, В КОЙТО КРЕДИТНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОКРИТИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА .............................................. 25 януари 1990 г. ..... 280

№ 510 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ
ДОПУСТИМ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА СУМАТА НА ВСИЧКИ КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЕДНА
ФИРМА, СПРЯМО СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ЕДНА ТЪРГОВСКА БАНКА ................. 25 януари 1990 г. ..... 285

№ 511 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ БЕЗЛИХВЕНИ РЕЗЕРВИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ВЪРХУ
ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ СРЕДСТВА .......................................................................................... 25 януари 1990 г. ..... 287

№ 512 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА
ГОДИШНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ СЪВЕТИ
НА БАНКИТЕ ......................................................................................................................................... 5 април 1990 г. ..... 289

№ 513 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВ ЗА
НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОПУСТИМО УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ НА НЕОБХОДИМОТО НАЙ-МАЛКО НАМАЛЕНИЕ
НА ОБЩИЯ ДЪЛГ В ЛЕВОВЕ НА ФИРМИТЕ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ........................ 19 април 1990 г. ..... 290

№ 514 ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НОРМАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВИ В МЕСТНА И ЧУЖДА ВАЛУТА ЗА ПОКРИВАНЕ НА
ТРУДНО СЪБИРАЕМИ ИЛИ НЕСЪБИРАЕМИ КРЕДИТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ......... 18 май 1990 г. ..... 291

№ 515 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЛИМИТИ
НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ КРЕДИТИ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ
ПРЕЗ 1990 Г. ............................................................................................................................................. 23 май 1990 г. ..... 293

№ 516 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧРЕДЯВАНЕТО
НА ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА – АД СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ ................................................... 1 юни 1990 г. ..... 297

№ 517 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ МОЛБАТА НА
ПРЕЗИДЕНТА НА „ЛОНДОН ЕНД БИШОПСГЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД“ РОБЪРТ МАКСУЕЛ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА БАНКОВ ФИЛИАЛ В СОФИЯ ................................................................................ 6 юни 1990 г. ..... 307

№ 518 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНО РЪКОПИСНО ПИСМО ОТ
РОБЪРТ МАКСУЕЛ И С РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАКСУЕЛ БАНК СЪС СЕДАЛИЩЕ В
СОФИЯ ........................................................................................................................................................ 6 юни 1990 г. ..... 308

№ 519 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ВАЛУТЕН КРЕДИТ
В РАЗМЕР НА 1 000 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА С ЛИХВИ 2% И СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ ПЕТ ГОДИНИ НА
БАНКАТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПОПЪЛВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ Є
ВАЛУТЕН ФОНД ЗА КРЕДИТИРАНЕ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ ......................................................... 7 юни 1990 г. ..... 309

№ 520 РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАНКА ЗА БАЛКАНСКО
РАЗВИТИЕ – БЪЛГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ ....................................................................... 3 юли 1990 г. ..... 311
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№ 521 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ПРИТЕЖАВАНИТЕ
ОТ БНБ АКЦИИ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „СОФИЯ“ НА ОБЩА СУМА 2 810 000 ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 20%
ОТ УСТАВНИЯ Є ФОНД, ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ НА МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ....... 17 юли 1990 г. ..... 314

№ 522 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ
БАНКИ НА ДОГОВОРНА ОСНОВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ВЪВ ВИД НА КРАТКОСРОЧНИ
КРЕДИТИ ............................................................................................................................................. 10 август 1990 г. ..... 315

№ 523 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ФИРМАТА „КАН-АМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ИНКОРПОРЕЙТИД“ ,
ВАШИНГТОН, Д-Р ТЕД ТОДОРОВ ДА СЪЗДАДЕ БАНКА С НАИМЕНОВАНИЕ „КАН-АМ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БАНКА“ С УСТАВЕН КАПИТАЛ 15 000 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА И
СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ ...................................................................................................... 15 октомври 1990 г. ..... 329

№ 524 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ БНБ АКЦИИ
В СЛИВЕНСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА В РАЗМЕР НА 7 400 000 ЛЕВА ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ НА
БАНКАТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ ................................................................................... 19 октомври 1990 г. ..... 332

№ 525 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ТЪРГОВСКА БАНКА „СОФИЯ“ АД, КАТЯ ИВАНОВА, ДА ПОЛОЖИ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ ЗА
ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА .. 23 октомври 1990 г. ..... 332

№ 526 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ БНБ АКЦИИ В
ПОПОВСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА В РАЗМЕР НА 3 690 000 ЛЕВА ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ НА
ШУМЕНСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА .......................................................................................... 1 ноември 1990 г. ..... 334

№ 527 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ НОРМАТИВЪТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
МИНИМАЛНИ БЕЗЛИХВЕНИ РЕЗЕРВИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ВЪРХУ ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА
ДА СЕ ПОВИШИ НА 7 НА СТО, С РЕШЕНИЕ ДО КРАЯ НА 1990 Г. БНБ ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРЕДИТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НАД ДОГОВОРЕНИТЕ,
И С РЕШЕНИЕ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, КОИТО ПРЕВИШАВАТ УТВЪРДЕНИЯ НОРМАТИВ НА
НАМАЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА, ДА ОТЧИСЛЯВАТ МИНИМАЛЕН БЕЗЛИХВЕН
РЕЗЕРВ В РАЗМЕР НА 10 НА СТО ОТ ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ................................... 2 ноември 1990 г. ..... 335

№ 528 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОТЗОВАВАНЕ ДО КРАЯ НА 1990 Г.
НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БНБ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ
БАНКИ ................................................................................................................................................. 2 ноември 1990 г. ..... 338

№ 529 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА
В УСТАВА НА ПЛЕВЕНСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА, НАПРАВЕНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НЕЙНИТЕ АКЦИОНЕРИ ................................................................................................................ 15 ноември 1990 г. ..... 339

№ 530 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ НА
БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ПОЛУЧЕНИТЕ СУМИ В ОБЩ РАЗМЕР НА 27 000 000
ЛЕВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ДЯЛОВОТО УЧАСТИЕ НА БНБ В ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ НА НЯКОИ
ТЪРГОВСКИ БАНКИ ...................................................................................................................... 3 декември 1990 г. ..... 341

№ 531 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВ
ЗА МИНИМАЛНО ДОПУСТИМИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ЗА ПОКРИВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ
НА „СИРБАНК“ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА – 8 НА СТО, И ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИЯ
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ВСИЧКИ КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ – 20 НА СТО
ОТ СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА БАНКАТА ......................................................................... 11 декември 1990 г. ..... 341

№ 532 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА
И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА УСТАВА НА КРЕМИКОВСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА РЕШЕНИЕТО ТЯ ДА БЪДЕ ПРЕИМЕНУВАНА НА „ФЪРСТ ИЙСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БАНК“,
КАТО ПРЕПОРЪЧВА НАИМЕНОВАНИЕТО НА БАНКАТА ДА БЪДЕ НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК ................................................................................................................................................. 20 декември 1990 г. ..... 344
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5. Емисионна дейност

5.1. Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени

№ 533 ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОРА НА ЕМИСИОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА БНБ ДИМИТЪР ЧИФЧИЕВ ДО УПРАВИТЕЛЯ
ЦОНЮ ЦОНЧЕВ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БАНКНОТИТЕ В КАСИТЕ НА БАНКАТА И ЗА НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ ЕМИТИРАНЕТО НА НОВИ БАНКНОТИ И РАЗМЕННИ МОНЕТИ ................................. след 2 юли 1948 г. ..... 347

№ 534 ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПЛАНА ЗА БАНКНОТНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ВТОРОТО
ПОЛУГОДИЕ НА 1948 ГОДИНА ....................................................................................................... 4 август 1948 г. ..... 351

№ 535 ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПРОФ. ИВАН СТЕФАНОВ ДО ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП С
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА БАНКНОТНОТО ОБРАЩЕНИЕ ... 8 октомври 1948 г. ..... 355

№ 536 ДОКЛАД ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА КУПЮРНИЯ СЪСТАВ НА БАНКНОТИТЕ И ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ
НА ПОПУЛЯРНИТЕ БАНКИ ........................................................................................................... 12 януари 1950 г. ..... 357

№ 537 ПЪЛНОМОЩНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ
ЗА ДАВАНЕ ПРАВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДА ПОДПИШЕ ПРОТОКОЛА
И ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ПРЕДАВАНЕТО НА ОТПЕЧАТАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКОТО
ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКСПОРТЛЕС“ БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ, ЕМИСИЯ 1951 Г.,
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ..................................................................................... 27 ноември 1951 г. ..... 359

№ 538 ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ, МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ КАРЛО ЛУКАНОВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАСОВИЯ ПЛАН
НА БНБ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1951 Г. ............................................................ 5 февруари 1952 г. ..... 360

№ 539 СПРАВКА ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАМИРАЩАТА СЕ В ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ
1951–1952 Г. ПАРИЧНА МАСА ................................................................................................... след 1 март 1952 г. ..... 367

№ 540 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ ЧАНКОВ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАЗМЕРА НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 1952 ГОДИНА .................................................................................................................................... 22 юли 1952 г. ..... 368

№ 541 ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ПРЕВИШАВАНЕТО НА ЛИМИТА НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ............................... 17 септември 1953 г. ..... 369

№ 542 ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ПАРИЧНОТО
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1953 Г. И ЗА ОТЧИТАНЕ ПЛАНА ЗА ПАРИЧНОТО
ОБРАЩЕНИЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ 1953 ГОДИНА .......................................... 3 октомври 1953 г. ..... 370

№ 543 ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ПРЕВИШАВАНЕТО НА ЛИМИТА НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ................................ 27 октомври 1953 г. ..... 371

№ 544 ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА ....................................................................................... 3 декември 1953 г. ..... 374

№ 545 ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЦЕНИТЕ14 януари 1954 г. .... 375

№ 546 ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУМАТА НА ЗАПАСНИЯ ФОНД И ПАРИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ ......... 4 септември 1954 г. ..... 381

№ 547 ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА КРЕДИТНИТЕ И КАСОВИТЕ ПЛАНОВЕ И С РЕШЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЕМАНЕ ПО
ПРИНЦИП ......................................................................................................................................... 9 декември 1954 г. ..... 383
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№ 548 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕЖДАНЕТО ДА НЕ СЕ
ПУСКАТ В ОБРАЩЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА ПАРИ ВЪПРЕКИ АВАНСОВОТО
ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ 1955 ГОДИНА ......................... 3 януари 1955 г. ..... 388

№ 549 ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВЕЛА ЛУКАНОВА ДО ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
ЗА ЗНАЧИТЕЛНОТО ПРЕВИШАВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ РАЗМЕР НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 1956 Г. С ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА НЕГОВОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАСОВИЯ ПЛАН ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 1956 ГОДИНА ................................................................................... след 5 октомври, преди 15 ноември 1956 г. ..... 389

№ 550 ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
СЪСТАВЕНИЯ ОТ ЕМИСИОННО-КАСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ
ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1958 Г. ......................................................... 19 декември 1957 г. ..... 394

№ 551 ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ
ПРОУЧВАНИЯТА НА ЕМИСИОННО-КАСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА
ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПО СОЦИАЛНИ ГРУПИ И ПО РАЙОНИ В СТРАНАТА ..... 4 декември 1958 г. ..... 396

№ 552 СВЕДЕНИЕ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТТА НА ПАРИТЕ ПРЕЗ КАСИТЕ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА ПРЕЗ
ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1957 Г. И ПРЕЗ 1958 ГОДИНА .......................................... 15 януари 1959 г. ..... 397

№ 553 ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „ЕМИСИОННО-КАСОВО“ В БНБ РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ПЛАНОВИЯ БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1960 ГОДИНА ............................................................................................ 22 февруари 1960 г. ..... 398

№ 554 ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНИ СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО И С РЕШЕНИЕ
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОТАТЪЦИТЕ В РАБОТАТА С ПАРИЧНИТЕ ЧЕКВЕ ............... 19 май 1961 г. ..... 407

№ 555 ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И СТЕНОГРАФСКИ
БЕЛЕЖКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО И С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИНА НА СЪСТАВЯНЕ НА
ОКРЪЖНИТЕ БАЛАНСИ ЗА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1960 Г. И ЗА ДАВАНЕ
НА УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТАТА ПО РЕГУЛИРАНЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПЛАНА ПО СТОКООБОРОТА ........................................................................................................ 7 юли 1960 г. ..... 409

№ 556 ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С РЕШЕНИЕ ЗА
ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА НА КООПЕРАТИВНИТЕ ПАЗАРИ .... 14 юли 1960 г. ..... 429

№ 557 ТАБЛИЦА ЗА АБСОЛЮТНИЯ РАЗМЕР НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
1958–1960 ГОДИНА ....................................................................................................................... 5 октомври 1960 г. ..... 432

№ 558 СВЕДЕНИЕ ЗА СКОРОСТТА НА ОБРАЩЕНИЕТО НА ПАРИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
1957–1960 ГОДИНА ..................................................................................................................... 25 октомври 1960 г. ..... 433

№ 559 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА
ЦК НА БКП ТОДОР ЖИВКОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И СТАБИЛНОСТТА
НА ЛЕВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1953–1961 ГОДИНА ........................................................................ 5 декември 1961 г. ..... 434

№ 560 СВЕДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАСОВИЯ ПЛАН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
1962 Г. ..................................................................................................................................................... 7 януари 1963 г. ..... 442

№ 561 ПРОУЧВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА СРЕДНИЯ РАЗМЕР НА НАЛИЧНИТЕ ПАРИ В КАСИТЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, УЧРЕЖДЕНИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СТРАНАТА ПРЕЗ 1963 Г. И 1964 Г.
И ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПО ОКРЪЗИ ............................... 3 март 1964 г. ..... 443

№ 562 СВЕДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ 1965 ГОДИНА .... 18 февруари 1966 г. ..... 450

№ 563 ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПЛАНОВ БАЛАНС НА
ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НЕОБХОДИМИЯ ПЛАНОВ РАЗМЕР НА
ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ЗА 1966 Г., И С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА ...... 9 март 1966 г. ..... 452
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№ 564 ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА „БАНКНОТНАТА ЕМИСИЯ КАТО
ИЗТОЧНИК НА КРЕДИТИРАНЕ“, ПУБЛИКУВАНА В БР. 23 НА СПИСАНИЕ „ДОЙЧЕ ФИНАНЦ ВИРТШАФТ“
ОТ 1965 Г., И С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО Є ЗА СВЕДЕНИЕ .............................................. 29 март 1966 г. ..... 459

№ 565 СПРАВКА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПРЕЗ 1967 ГОДИНА ............................................................................................................................... 3 април 1967 г. ..... 463

№ 566 ПРОУЧВАНЕ ОТ ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ“ В БНБ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ 1966 Г. И ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ ПРЕЗ 1967 Г.
И ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ПЕТАТА ПЕТИЛЕТКА ........................................................................... 24 април 1967 г. ..... 465

№ 567 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ ЗА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ 1966 Г. И
ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА 1967 ГОДИНА ............................................................................. 12 май 1967 г. ..... 468

№ 568 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕЗАКОННОТО ИЗНАСЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ
БАНКНОТИ ЗАД ГРАНИЦА С ПРИЛОЖЕН ТЕКСТ НА ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА .................. 4 юли 1967 г. ..... 473

№ 569 ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ДИМИТЪР ПОПОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ
НЕСТОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
НА ПРОЕКТИТЕ НА КРЕДИТНИЯ И КАСОВИЯ ПЛАН НА БНБ ЗА 1968 ГОДИНА ....... 26 декември 1967 г. ..... 476

№ 570 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО ЗА ИНДЕКСА
НА ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО И ПОКУПАТЕЛНАТА СИЛА НА ЛЕВА ЗА 1966 Г. И ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА
РАЗВИТИЕТО ИМ ПРЕЗ 1967 Г. С ПРИЛОЖЕН ТЕКСТ НА ПРОУЧВАНЕТО ............................. 4 юли 1967 г. ..... 487

№ 571 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА
ЦК НА БКП И ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРОВ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО СЪС СТОКОВИ
ФОНДОВЕ ПО ПЛАНА ЗА 1968 Г. И ПО РАЗЧЕТИТЕ ЗА 1969 Г. И 1970 Г. ................................ 24 юли 1968 г. ..... 507

№ 572 ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДИРЕКЦИЯ В БНБ РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ЗА ОЧЕРТАВАЩОТО СЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ
ПОКУПАТЕЛНИЯ ФОНД И СТОКООБОРОТА ЗА 1970 ГОДИНА ......................................... 16 ноември 1968 г. ..... 515

№ 573 ПРОУЧВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ“ В БНБ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА И
УСЛОВИЯТА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ ДЪРЖАВНАТА
СПЕСТОВНА КАСА И ДЪРЖАВНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ С ОГЛЕД ЦЕЛИЯТ РАЗМЕР НА
ВЛОГОВЕТЕ И НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВ ПО ЗАСТРАХОВАНЕТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА БНБ
КАТО РЕСУРС ЗА КРЕДИТИРАНЕ ..................................................................................................... 28 юли 1969 г. ..... 517

№ 574 СПРАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ
 ДО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1969 ГОДИНА ...................................................................................... 18 декември 1969 г. ..... 529

№ 575 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ ВЪРХУ ПАРИЧНОТО
ОБРАЩЕНИЕ В СТРАНАТА ........................................................................................................ 16 декември 1971 г. ..... 530

№ 576 ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ ДОКЛАДА НА ДИРЕКТОРА
НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РОЛЯ НА
КАСОВИЯ ПЛАН ................................................................................................................................... 8 март 1972 г. ..... 536

№ 577 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАСОВИЯ ПЛАН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 1972 Г. .............................................................................................................................................. 9 януари 1973 г. ..... 538

№ 578 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРА ПО ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ
1981 ГОДИНА ............................................................................................................................................ 9 юни 1982 г. ..... 539

№ 579 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА ПО ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА
НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕМИСИОННИЯ РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ 1981 ГОДИНА .............. преди 16 август 1982 г. ..... 542



А р х и в и т е  г о в о р я т
18

№ 580 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ПО ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ
РОЗАЛИНА НАЦЕВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА НАЧИНА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗА НА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО
ОБРАЩЕНИЕ .............................................................................................................................. след 16 август 1982 г. ..... 546

№ 581 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА ПО ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ РОЗАЛИНА НАЦЕВА ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА ДОСТАВКАТА НА БАНКНОТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1986–1990
ГОДИНА .............................................................................................................................................. 23 януари 1984 г. ..... 548

№ 582 ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА И ПЛАЩАНИЯТА В НАЛИЧНИ ПАРИ НА БНБ, ДЪРЖАВНАТА
СПЕСТОВНА КАСА, ДЪРЖАВНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ И ПОЩЕНСКИТЕ, ТЕЛЕФОННИ
И ТЕЛЕГРАФНИ СТАНЦИИ ЗА 1980–1983 ГОДИНА ........................................................................ 8 май 1984 г. ..... 550

№ 583 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕМИСИОННИЯ РЕЗУЛТАТ
ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 1984 ГОДИНА .................................................................... 1 август 1984 г. ..... 551

№ 584 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
ПЕРИОДА 1981–1983 Г. И ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 1984 ГОДИНА ...................... 28 септември 1984 г. ..... 554

№ 585 СПРАВКА ЗА ИНДЕКСИТЕ НА НАРАСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД,
МАСАТА НА ПАРИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ И СПЕСТЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА
1981–1983 ГОДИНА .................................................................................................................... 28 септември 1984 г. ..... 564

№ 586 СПРАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕМИСИОННИЯ РЕЗУЛТАТ КЪМ 26 НОЕМВРИ
1984 ГОДИНА ................................................................................................................................... 29 ноември 1984 г. ..... 564

№ 587 СПРАВКА ЗА „ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ДОХОДИ“ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БАЛАНСА НА ПАРИЧНИТЕ
ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 1980–1983 ГОДИНА ......... 14 декември 1984 г. ..... 566

№ 588 ПИСМО ОТ ОКРЪЖНА БАНКА – СМОЛЯН ДО ДИРЕКЦИЯ „ПАРИЧНО ОБРАЩЕНИЕ“ В ЦЕНТРАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ИСКАНЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С НАДПЛАНОВА НАЛИЧНОСТ ЗА МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ 1985 Г. В РАЗМЕР НА 1 200 000 ЛЕВА .................................................................. 4 декември 1985 г. ..... 567

№ 589 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СОЦИАЛНИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО ТРУДА И
СОЦИАЛНОТО ДЕЛО Г. НАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ЦЕНТРАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА СЪСТОЯНИЕТО
И ЗАДАЧИТЕ НА ПРОПОРЦИЯТА „ПАРИ-СТОКИ“ И ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ............................................................................................................................. 30 декември 1986 г. ..... 568

№ 590 ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
СССР В БЪЛГАРИЯ ВАЛЕНТИН ДЯКОВ С ИСКАНЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И
ДОСТАВКАТА НА БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ ОТ СЪВЕТСКОТО ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА“, ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ БНБ И
СЪВЕТСКОТО ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКСПОРТЛЕС“ ................................... 14 юни 1989 г. ..... 577

№ 591 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗА ИЗВЪНРЕДНА ПОТРЕБНОСТ ОТ НОВИ БАНКНОТИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МАСОВОТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВЛОГОВЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ТУРСКО
НАРОДНОСТНО САМОСЪЗНАНИЕ И С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЪКРОВИЩНИ
БИЛЕТИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ПО 50 И 100 ЛЕВА И ОТСИЧАНЕ НА МОНЕТИ
С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ПО 20 И 50 ЛЕВА ....................................................................... 15 юни 1989 г. ..... 578

№ 592 РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПУСКАНЕ В ОБРАЩЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ
СЪКРОВИЩНИ БИЛЕТИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ПО 50 И 100 ЛЕВА, И ОТСИЧАНЕ И ПУСКАНЕ В
ОБРАЩЕНИЕ НА МОНЕТИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ПО 20 И 50 ЛЕВА .................... 16 юни 1989 г. ..... 580

№ 593 УКАЗ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА БНБ ................................. 16 юни 1989 г. ..... 581
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№ 594 РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЪКРОВИЩНИ
БИЛЕТИ И ЗА ОТСИЧАНЕ НА МОНЕТИ .......................................................................................... 16 юни 1989 г. ..... 582

№ 595 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО СТОЯН ОВЧАРОВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ЗАДАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЪКРОВИЩНИ БИЛЕТИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪТУВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИ МЮСЮЛМАНИ ........................................ 19 юни 1989 г. ..... 583

№ 596 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО
И СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗА ИЗНАСЯНЕТО НА БЪЛГАРСКА ВАЛУТА ОТ
ЗАМИНАВАЩИТЕ ЗА ТУРЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ВЪЗМОЖНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОВА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ........................................................ 29 юни 1989 г. ..... 584

№ 597 ПАМЕТНА ЗАПИСКА ОТ СРЕЩАТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР В БНБ РОЗАЛИНА НАЦЕВА И
ГЛАВНИЯ КАСИЕР НА БНБ ЛЮБЕН ИВАНОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА СЪВЕТСКОТО
ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА“ ГЕОРГИЙ СОЗИН ВЪВ
ВРЪЗКА С ДОСТАВКИТЕ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ ................................................. 30 юни 1989 г. ..... 587

№ 598 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ РАБОТАТА ПО ЕМИСИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА ........ 30 август 1990 г. ..... 588

№ 599 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ В ОБРАЩЕНИЕ НА
БАНКНОТА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 50 ЛЕВА, ЕМИСИЯ 1990 Г. ............................... 21 ноември 1990 г. ..... 591

№ 600 ПИСМО ОТ МИНИСТЪРА НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ИВАН ДРАГНЕВСКИ С ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН
БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ ОТ БНБ И ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“ В РАЗМЕР
НА 108 000 000 ЛЕВА И СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПЕНСИИТЕ ....................................................................................................................................... 5 декември 1990 г. ..... 592

№ 601 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕНЕН
КРЕДИТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ В РАЗМЕР
НА 108 000 000 ЛЕВА С 4,5 НА СТО ЛИХВА И СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ
17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ..................................................................................................................... 6 декември 1990 г. ..... 593

№ 602 ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ИВАН ДРАГНЕВСКИ ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
БЕЛЧО БЕЛЧЕВ С ИЗВЕСТИЕ ЗА ГОТОВНОСТТА НА БНБ ДА ПРЕДОСТАВИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ВРЕМЕНЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 108 000 000 ЛЕВА
С 4,5 НА СТО ЛИХВА И СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ......................... 6 декември 1990 г. ..... 593

№ 603 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА С
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД „ДЪРЖАВНО КРЕДИТИРАНЕ“ ........................... 7 декември 1990 г. ..... 594

№ 604 ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
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5.2. Парични реформи
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ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕНИ НА ДРЕБНО ........................................................................................ след 15 април 1952 г. ..... 597

№ 607 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С АНАЛИЗ НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 1950–1951 ГОДИНА И ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1952 ГОДИНА ................... 28 април 1952 г. ..... 599

№ 608 ПЛАН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА РЕДА НА ОТЧИТАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПАРИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 1952 ГОДИНА ...................................................................... преди 10 май 1952 г. ..... 604

№ 609 ПЛАН ЗА АГИТАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА РАБОТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНАТА
РЕФОРМА ПРЕЗ 1952 ГОДИНА ................................................................................................ преди 10 май 1952 г. ..... 605

№ 610 ПИСМО ОТ ЗАВЕЖДАЩИЯ ОТДЕЛ „СПЕЦИАЛЕН“ НА ЦК НА БКП СТ. СТАНОЕВ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ
СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРИЛОЖЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО
НА ПАРИЧНАТА РЕФОРМА ................................................................................................................ 12 май 1952 г. ..... 606

№ 611 ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАРИЧНАТА
РЕФОРМА ................................................................................................................................................... 5 юни 1952 г. ..... 611

№ 612 ЖАЛБА ОТ ЖИТЕЛКАТА НА ПЛЕВЕН ТОДОРКА БАНКОВА ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ С
ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ .............. 25 август 1954 г. ..... 621

№ 613 ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДО ЖИТЕЛКАТА НА ПЛЕВЕН ТОДОРКА БАНКОВА
С ОТКАЗ НА МОЛБАТА Є ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА
ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН
ВЛОГ ............................................................................................................................................. след 25 август 1954 г. ..... 622

№ 614 МОЛБА ОТ ЖИТЕЛКАТА НА ПАЗАРДЖИК РАЙНА АНГЕЛОВА ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА
ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ ................... 5 декември 1954 г. ..... 623

№ 615 ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ СЪС
СВЕДЕНИЯ ЗА БЛОКИРАНИЯ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ
ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ НА ЖИТЕЛКАТА НА ПАЗАРДЖИК
РАЙНА АНГЕЛОВА ...................................................................................................................... 21 декември 1954 г. ....... 64

№ 616 ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДО ЖИТЕЛКАТА НА ПАЗАРДЖИК
РАЙНА АНГЕЛОВА С ОТКАЗ НА МОЛБАТА Є ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ
ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ И ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ ...................................................................................... след 21 декември 1954 г. ..... 625

№ 617 ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА В МОСКВА НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ САВА
ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ НЕШО ЦАРЕВСКИ С МИНИСТЪРА НА
ФИНАНСИТЕ НА СССР ГОРБУЗОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА БАНКА НА СССР А.
КОРОВУШКИН ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНА РЕФОРМА
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1962 ГОДИНА .................................................................................................. 16 март 1961 г. ..... 626

№ 618 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 16 МАРТ 1961 Г. В МОСКВА РАЗГОВОРИ НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ САВА ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ НЕШО
ЦАРЕВСКИ С НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНИ ДОХОДИ“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ НА СССР МИРОСЧЕНКО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ЦЕНИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 1962 ГОДИНА ............................................................................................................................. 16 март 1961 г. ..... 628
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№ 619 ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА В МОСКВА НА 17 МАРТ 1961 Г. НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ФИНАНСИТЕ САВА ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ НЕШО ЦАРЕВСКИ СЪС
СЪВЕТСКИТЕ ФИНАНСОВИ СПЕЦИАЛИСТИ СЛАВНЫЙ И МАКСИМОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1962 ГОДИНА ................ 17 март 1961 г. ..... 631

№ 620 ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА В МОСКВА НА 18 МАРТ 1961 Г. НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ФИНАНСИТЕ САВА ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ НЕШО ЦАРЕВСКИ С
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА БАНКА НА СССР А. КОРОВУШКИН И ЧЛЕНОВЕ НА НЕЙНИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА БАНКА
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНАТА В СССР ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1961 Г. ПАРИЧНА
РЕФОРМА .............................................................................................................................................. 18 март 1961 г. ..... 634

№ 621 ПАМЕТНА БЕЛЕЖКА ЗА РАЗГОВОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БНБ НА ПРИЕМА В
БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В МОСКВА ПО СЛУЧАЙ ТРИНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ
ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СССР И НАРОДНА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА СССР
АЛЕКСЕЙ КОСИГИН, МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА СССР ФУРЦЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНАТА БАНКА НА СССР А. КОРОВУШКИН ......................................................... след 18 март 1961 г. ..... 636

№ 622 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗЯСНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА
ЦК НА БКП И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МАЩАБА НА ЦЕНИТЕ И ОБМЯНА НА
НАМИРАЩИТЕ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ ПАРИ С НОВИ ПАРИ И ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО ............................................................................................. 20 юли 1961 г. ..... 637

№ 623 МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБМЯНАТА НА СТАРИТЕ
ПАРИ С НОВИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 1 АПРИЛ 1962 ГОДИНА ................. преди 22 юли 1961 г. ..... 641
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Използвани архивни фондове

ЦДА, ф. 1Б Централен комитет на Българската комунистическа партия
ЦДА, ф. 117 Народно събрание (след 9.IX.1944 г.)
ЦДА, ф. 130 Държавна планова комисия/Държавен комитет по планиране
ЦДА, ф. 132 Българска народна банка (след 9.IX.1944 г.)
ЦДА, ф. 132П Българска народна банка (след 9.IX.1944 г.) – поверителен
ЦДА, ф. 136 Министерски съвет (след 9.IX.1944 г.)
ЦДА, ф. 163 Министерство на финансите (след 9.IX.1944 г.)

Използвани съкращения

а.е. архивна единица
л. лист
оп. опис
ф. фонд
ЦДА Централен държавен архив
АМВР Архив на Министерството на вътрешните работи
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4.1.  ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА

№ 427

ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ДИМИТЪР ПОПОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

НАРАСТВАНЕТО НА ВЛОГОВЕТЕ В ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ЗА
КРЕДИТИРАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ,

КРАТКОСРОЧНО КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

София, 25 май 1965 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
      КАБИНЕТ НА МИНИСТЪРА
                 Изх. № Х-485
                  25.V.1965 г.
                   С о ф и я

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ

Т   У   К

Д О К Л А Д
от ДИМИТЪР ПОПОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ОТНОСНО: използуване прираста по влоговете при Държавната спестовна каса.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В съответствие с непрекъснатото нарастване паричните доходи на населението ежегодно
растат и влоговете при Държавната спестовна каса. Към 1.I.1965 година общият им размер достиг-
на 1 308,7 милиона лева, като през 1964 година е реализиран прираст от 104,5 милиона лева при
план 60 милиона лева.

По-голямата част от общата сума на влоговете е предоставена на Министерството на фи-
нансите за временно ползуване. Към 31.ХII.1964 година тази сума възлиза на 945,8 милиона лева,
а към края на настоящата година е предвидено да нарасне на 995,8 милиона лева. Остатъкът е пре-
депозиран в Българската народна банка.

Целесъобразно ще бъде за в бъдеще частта от прираста на влоговете, която досега се на-
сочваше към бюджета, да се предоставя на държавните банки за отпускане на заеми. Когато тези
заеми се отпускат за строителство на нови или разширяване на съществуващи високорентабилни
предприятия, по тях банките събират 4% лихва, а при просрочие – 6%.

Освен това от прираста на влоговете да се отпускат индивидуални заеми за нуждите на на-
селението. След реорганизацията на банковата система у нас беше преустановено отпускането на
индивидуални заеми. Впоследствие обаче животът наложи да се въведат някои видове заеми, като
за всеки отделен случай въпросите се решаваха с отделни правителствени документи. По тази
причина в настоящия момент кредитирането на населението става от различни ведомства и инсти-
тути, без въпросът за индивидуалния кредит да е разработен цялостно.

1. Освен заемите, които Българската инвестиционна банка отпуска по реда на Правилника
за кредитиране на жилищното строителство, индивидуални заеми се отпускат понастоящем от
Българската народна банка и търговските предприятия и организации от системата на Министер-
ството на вътрешната търговия и Централния кооперативен съюз за следните цели:
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а) за покупка на стоки на кредит, съгласно Наредбата на Министерството на вътрешната
търговия, публикувана в Д[ържавен] в[естник] бр. 70 от 4.IХ.1964 година. Общият размер на те-
зи заеми е в зависимост от  количеството и видовете стоки, които министърът на вътрешната тър-
говия включва или изключва от списъка за продажба на кредит. Поради това, че заемите се отпус-
кат от различни търговски предприятия и организации, няма точни данни за броя на длъжниците и
сумата на заемите. По приблизителни данни, събрани от клоновете на Държавната спестовна ка-
са към края на м. март 1965 година, броят на длъжниците е бил около 280 хиляди с остатък по за-
дълженията към 27 милиона лева.

В Чехословакия, Германската демократична република, Полша и Унгария заемите за по-
купка на стоки се отпускат от спестовните каси. В Съветския съюз стоки на кредит се продават от
търговските организации. В съветската икономическа литература напоследък се правят предложе-
ния търговските предприятия да се освободят от тази неприсъща за тях дейност, като кредитира-
нето се поеме от спестовната каса.

Заангажирането на търговските работници у нас с отчетността по задълженията на прода-
дените стоки на кредит отклонява вниманието им от преките задачи. Затова по-правилно ще бъде
отпускането и събирането на заемите за покупка на стоки, определяни от министъра на вътрешна-
та търговия, да става от Държавната спестовна каса.

Търговските предприятия начисляват в своя полза еднократно 4% върху първоначалната
сума на дълга съобразно със срока, в който той ще бъде окончателно изплатен. В случая не се взе-
ма под внимание лихвата върху погасителните вноски. Ако срокът за изплащане на дължимата су-
ма е 10 месеца, начислените по посочения начин суми в полза на търговското предприятие отгова-
рят на 7,27% годишва лихва. С удължаване срока на издължаване дълга, се увеличава и лихвени-
ят процент.

Справедливо ще бъде по заемите за покупка на стоки ДСК да събира 6% годишна лихва, а
при просрочие – 8%, което съответствува на 3.3% такса, изчислена по Наредбата за продажба сто-
ки на кредит;

б) за покупка на продуктивен добитък. Такива заеми се отпускат от Българската народна
банка до 800 лева на отделно лице при 2% годишна лихва. Източникът на тези заеми се предвиж-
да в кредитния план на БНБ за дългосрочно кредитиране, в ресурсите на който се предвиждат и
бюджетни средства. Ако тези заеми се отпускат от ДСК, бюджетът ще бъде облекчен. През 1964
година БНБ е отпуснала такива заеми на обща сума 4.445 хиляди лева, а остатъкът на 31.ХII.1964
година е 3.297 хиляди лева;

в) за обзавеждане и преустройство на квартири, които населението предоставя на ДСП
„Турист“ и ДСП „Родина“ във връзка с развитието на курортното дело. С разпореждане на Ми-
нистерския съвет № 859 от 5.ХII.1963 година се възложи на Българската народна банка да отпус-
ка такива заеми при 3% годишна лихва. Към 31.ХII.1964 година откритите вземания по такива за-
еми възлизат на 191 хиляди лева.

Широката мрежа от собствени поделения и представителства на ДСК при пощите, потреби-
телните кооперации, ТКЗС и др. дава възможност и заемите, които сега се отпускат от Българска-
та народна банка на гражданите, да се разрешават и събират в бъдеще от Държавната спестовна
каса. С това ще се постигне от една страна доближаване на услугите до населението, а от друга
страна кредитирането ще се съсредоточи в един институт, което ще даде възможност за наблюде-
ние и контрол.

2. Упоменатите видове заеми не са достатъчни, за да отговарят на някои временно възник-
ващи остри нужди на гражданите от парични средства. Поради това правилно ще бъде да се въз-
ложи на Държавната спестовна каса да отпуска заеми на гражданите и за следните цели:

а) за покупка на торове, семена, препарати, дребен земеделски инвентар и пр., във връзка с
укрепване личното стопанство на членовете на ТКЗС и други лица, обработващи земя;

б) за производствени нужди на занаятчии, на които е дадено право да извършват услуги на
населението;

в) за текущ ремонт на жилищни сгради (изкърпване и боядисване на фасади, поправка на
инсталации и др.);

г) за шивашки и комунални услуги. Установено е, че съществува сезонна незаетост на ра-
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ботниците от шивашкия бранш, което води до затруднения в организацията на работата и до отлив
на работници към други стопански сектори. През усиления период работната ръка не достига. Ако
през мъртвите сезони се отпускат такива заеми, ще се създаде по-голяма ритмичност в работата на
шивашките предприятия;

д) за неотложни нужди, свързани със семейни обстоятелства (женитба, заболяване и смърт
на член от семейството).

По икономическа същност тези заеми не се различават съществено от заемите за покупка
на стоки. Във връзка с това правилно ще бъде по тях да се начислява 6% годишна лихва, а при
просрочие – 8%.

3. Към предприятията, организациите и учрежденията са създадени взаимоспомагателни
каси, които кредитират своите членове със средства, набирани от редовни месечни вноски. В от-
делни случаи новообразувани и малки взаимоспомагателни каси се нуждаят от време на финансо-
ва помощ. Държавната спестовна каса би могла да отпуска на такива каси временни кредити, по
които да начислява по 4% годишна лихва, а при просрочие – 6%.

*
*           *

За някои видове дефицитни стоки е въведена система на продажба чрез предварително за-
писване и внасяне на депозити. Депозитите за леки коли се внасят в Българската народна банка, а
за хладилници и нафтови печки – в самите търговски предприятия. Гражданите, които желаят да
внасят депозитни суми, в повечето случаи теглят пари от влоговите си сметки при ДСК. Целесъ-
образно е всички депозити от граждани за покупка на стоки да се съсредоточат в Държавната
спестовна каса. По този начин ще се централизират всички депозити в един институт и при нужда
ще могат да се извършват необходимите проучвания. От друга страна ще се създаде възможност
за органите на Държавната спестовна каса да провеждат агитационно-разяснителна работа за вна-
сяне наново по влоговата сметка сумите от онези граждани, които по една или друга причина се
откажат да купят предмета, за който са внесли депозит и изтеглят последния.

*
*           *

Понастоящем Държавната спестовна каса приема вноските от първичните поделения на об-
ществено-политическите организации. Набраните средства тя отчита периодично по сметките на
висшестоящите организации при Българската народна банка. По-правилно ще бъде сметките на
обществено-политическите организации да се водят при Държавната спестовна каса с изключение
на сметките на ЦК на БКП, ПП на БЗНС, ЦК на ДКМС и ЦС на профсъюзите. По този начин ще
се съкратят редица операции между Българската народна банка и Държавната спестовна каса.

*
*           *

Ако приложените мероприятия се приемат, бюджетът ще се облекчи със сумите, които пос-
тъпваха от прираст по влоговете и се насочваха предимно за капитални вложения, а така също и с
лихвите върху тези суми. Освен това ще се реши цялостно въпросът за индивидуалния кредит у
нас и ще се подобри рентабилността на Държавната спестовна каса, което също ще се отрази бла-
гоприятно за бюджета.

С отпускането на заемите няма да се увеличи паричното обръщение, тъй като по-голямата
част от тях до сега се отпускаха от Българската народна банка или търговските предприятия. Ос-
вен това всички видове заеми ще бъдат лимитирани с кредитните планове и съобразно нуждите и
възможностите размерът им ще се регулира.

Настоящият доклад и проектопостановлението са съгласувани с Държавния комитет за пла-
ниране, Министерството на вътрешната търговия, Централния съвет на професионалните съюзи,
Българската народна банка, Комитета по труда и работната заплата и Комитета по културата и из-
куството. За неприетите предложения, направени от тях, прилагам отделна справка.

Предлагам Министерският съвет да одобри приложеното проектопостановление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: проектопостановление
      справка

София, 25.V.1965 г.
МИНИСТЪР: Д. Попов

ЦДА, ф. 136, оп. 41, а.е. 182, л. 19–23. Оригинал. Машинопис.

№ 428

РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НАРАСТВАНЕТО
НА ВЛОГОВЕТЕ В ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ, КРАТКОСРОЧНО
КРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

София, 5 юли 1965 г.

Протокол № 31
от 26.VI.1965 г.
на Бюрото на МС

РАЗПОРЕЖДАНЕ  № 138
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

от 5 юли 1965 год.
ЗА използуване прираста по влоговете при

Държавната спестовна каса

ПО ДОКЛАД №    ОТ       196 год.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕЖДА:

1. Прирастът по влоговете на Държавната спестовна каса да се използува за кредитиране
на високо ефективни капитални вложения, за краткосрочно кредитиране на предприятия и стопан-
ски организации и за отпускане заеми на населението. Кредитите на предприятията и стопанските
организации да се разрешават от съответната банка, а заемите на населението да се отпускат от
Държавната спестовна каса.

Размерът на средствата от прираста на влоговете за посочените цели да се определя с го-
дишните и перспективните народностопански планове.

Държавният комитет за планиране и Министерството на финансите да уточнят кои високо-
ефективни обекти да се прехвърлят през 1965 г. от бюджетно финансиране на кредитиране и да
извършат съответните промени в плана и бюджета.

2. Държавната спестовна каса да отпуска на граждани следните видове заеми:
а) – за покупка на стоки, списъкът на които да се определя от Комисията по валутните въп-

роси и търговските баланси;
– за покупка на торове, препарати, дребен земеделски инвентар, семена и др., необходими

за личното стопанство на членовете на ТКЗС и други лица, обработващи земя;
– за производствени нужди на занаятчии, на които е дадено право да извършват услуги на

населението;
– за шивашки и други комунални услуги;
– за текущ ремонт на жилищни сгради (изкърпване и боядисване на фасади, поправка на

инсталации и др.);
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– за неотложни нужди, свързани със семейни обстоятелства, определяни от министъра на
финансите.

По заемите да се събира 6% годишна лихва, а при просрочие – 8%;
б) за покупка на продуктивен добитък, с 2% годишна лихва, а при просрочие – 4%;
в) за приспособяване и дообзавеждане на квартири, които се предоставят за нуждите на

международния и вътрешен туризъм, с 3% годишна лихва, а при просрочие – 6%.
Министърът на финансите да определя размерите, реда и условията, при които се отпускат

индивидуалните заеми.
3. Държавната спестовна каса да отпуска заеми на неукрепнали и неразполагащи с доста-

тъчно оборотни средства взаимоспомагателни каси при профорганизациите към предприятията,
организациите и учрежденията, с 4 % годишна лихва, а при просрочие – 6%.

Размерът, редът и условията за отпускане на тези заеми да се определят от министъра на
финансите, съгласувано с Централния съвет на професионалните съюзи.

4. Търговските предприятия и организации на дребно, които са продавали на кредит стоки,
определяни от министъра на вътрешната търговия, да прехвърлят счетоводно на Държавната спес-
товна каса договорите и партидите на длъжниците.

Българската народна банка да прехвърли на Държавната спестовна каса счетоводно дого-
ворите и партидите по отпуснатите до датата на прехвърлянето заеми на частни лица за покупка
на продуктивен добитък и за преустройство и обзавеждане на квартири, които се предоставят за
нуждите на международния и вътрешен туризъм.

Не се прехвърлят договорите и партидите на длъжници, които са преустановили да правят
погасителни вноски и вземанията им са превърнати в съдебни, или на длъжници, които са смени-
ли адресите си и новите им адреси не са уточнени.

Държавната спестовна каса да одобри на търговските предприятия и организации сумата
по прехвърлените є партиди, намалена с припадащата се част от таксата, събрана при продажба-
та на стоки на кредит.

5. Вноските по заемите, отпускани по реда на настоящото разпореждане, които се дължат
от работници, служители, членове на ТКЗС и пенсионери, се удържат от касиерите-платци при
предприятията, организациите и учрежденията, където те работят или откъдето получават пенсии,
при изплащане на месечното им трудово възнаграждение (пенсията). При напускане на работа ка-
сиер-платците удържат цялата дължима сума, ако няма друго указание от Държавната спестовна
каса. Тези условия се предвиждат в договора за отпускане на заема.

Към платежното нареждане за отчитане на удържаните суми се прилага списък.
6. Изпълнителните листове срещу нередовните длъжници се издават от съдилищата в раз-

поредително заседание въз основа на извлечение от сметките.
7. Държавната спестовна каса да приема от населението депозитни суми за покупката на

някои дефицитни стоки, като леки коли, хладилници, нафтови печки и други.
Българската народна банка и търговските предприятия и организации, при които са внесе-

ни такива депозити, да прехвърлят сумите по тях на Държавната спестовна каса.
8. Държавната спестовна каса да поеме воденето на сметките на обществено-политически-

те организации и на редакциите на местните и ведомствените вестници и списания, с изключение
на сметките на ЦК на БКП, Постоянното присъствие на БЗНС, Централния съвет на професио-
налните съюзи и ЦК на ДКМС.

9. Търговските предприятия и организации, непреминали на новата система на планиране и
ръководство на народното стопанство, да съкратят към датата на прехвърляне договорите и пар-
тидите щатните единици за счетоводните работници, заети със счетоводна работа при продажба-
та на стоки на изплащане. Съкратените да се приемат на работа в Държавната спестовна каса с
предимство.

Държавната спестовна каса да прилага в работата си във връзка с отпусканите заеми реше-
нието на Комисията по валутните въпроси и търговските баланси при Министерския съвет, прие-
то с протокол № 19 от 16.IХ.1964 г.

Министерството на финансите и Комитетът по труда и работната заплата да определят
ежегодно норматив за броя на партидите, завеждани от един счетоводен работник.
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10. Държавната спестовна каса да извършва кредитирането по реда на настоящото разпо-
реждане въз основа на одобрен от Министерския съвет кредитен план и в рамките на определени-
те лимити по видове заеми.

Министерството на финансите, съгласувано с Българската народна банка, в тримесечен
срок да внесе за одобрение в Министерския съвет кредитния план на Държавната спестовна каса
за 1965 г.

11. Държавният комитет за планиране да предостави допълнително за нуждите на Държав-
ната спестовна каса два тона хартия, а Комитетът по културата и изкуството да осигури отпечат-
ване в месечен срок необходимите формуляри във връзка с индивидуалното кредитиране.

Решенията по точки 2, 3, 4, 7, 8 и 9 да се изпълнят в срок от два месеца.
Настоящото разпореждане отменя всички текстове на издадените досега постановления и

разпореждания, които му противоречат.
Разпореждането да се публикува в Държавен вестник.

София, 5 юли 1965 г.

за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ж. Живков

    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

    ГЛ. СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]

    Р Е Ф Е Р Е Н Т: [- - -]

    РЕФЕРЕНТ-ЮРИСТ: [- - -]
ЯИ/

ЦДА, ф. 136, оп. 41, а.е. 182, л. 1–5.Оригинал. Машинопис.

№ 429

ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И
ТЕНДЕНЦИИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАЕМИ И С РЕШЕНИЕ ПРИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИМЕСЕЧНИТЕ КАСОВИ ПЛАНОВЕ ДА СЕ ДАВА ПРЕЦЕНКА НА
ОТПУСКАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ИНДИВИДУАЛНИ ЗАЕМИ

София, 23 ноември 1965 г.

ПРОТОКОЛ № 66
Заседание на 23 ноември 1965 година

Заседават: Георги ДИМОВ, проф. Тотьо ТОТЕВ, Кръстьо БАКАЛОВ, Александър ВЕЛ-
КОВ, Нейчо ГУГОВСКИ, Кръстьо ПОПОВ

Отсъствуват:  Кирил НЕСТОРОВ*, Нешо ЦАРЕВСКИ, проф. Лазар РАЛЧЕВ
Присъствуват: Г. Генов от Комитета за държ[авен] и парт[иен] контрол, П. Г. Попов, Ж.

Проданов, Ст. Друмев, Б. Белчев, инж. В. Цанков, П. Йовчева, Ас. Велинов, Вл. Стойков, Св. Ди-
митриев

Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
3. Състоянието и тенденциите на развитие на индивидуалните заеми в страната Докладва

Н. Гуговски.
[...]
По точка 3. Централното управление прие информацията за състоянието и тенденциите на

развитие на индивидуалните заеми в страната и задължи др. Н. Гуговски, началник управление
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„Емисионно-касово“ при изготвянето на тримесечните отчитания на касовия план, да дава кратка
преценка на индивидуалните заеми, отпускани от ДСК.

[...]
за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: Г. Димов

СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАЕМИ В СТРАНАТА

[...]
Понастоящем Държавната спестовна каса отпуска на населението заеми за покупка на

следните видове стоки:
1. Готово и полуготово облекло
2. Велосипеди, мотопеди и мотоциклети
3. Радиоприемници – всички видове
4. Телевизионни приемници (без „Опера-3“)
5. Прахосмукачки – електрически, всички видове
6. Електрически перални машини – всички видове
7. Плодоизтисквачки електрически
8. Електрически фурни без капак – български
9. Фотоапарати на стойност над 30 лева и фотоувеличители
10. Часовници на стойност над 40 лева – без швейцарски
11. Акордеони – германски и чехословашки
12. Пияна и музикални инструменти
13. Мебели – само за времето от 1 април до 30 септември
14. Палатки – български
15. Шевни машини – ръчни, крачни и електрически
16. Килими – котленски, чипровски и персийски на стойност над 80 лева
17. Дюшеци и юргани.
Заемоискателите са длъжни да направят първоначална вноска в налични пари за радиопри-

емници – 10%, за телевизионни приемници „Кристал“ – 40% и за всички останали стоки – 20%.
При отпускането на заемите за покупка на стоки особено важно е да се проявява гъвкавост,

съобразно разполагаемите количества. Така например за мебелите е предварително определено да
се продават на кредит от 1 април до 30 септември всяка година. Обаче в много случаи в различни-
те населени места или общо в страната наличните количества намаляват или се изчерпват и по-ра-
но от 30 септември. При такова положение не малко са случаите, както беше тази година, при ко-
ито граждани не могат да купят необходимите им мебели с налични пари, а в същото време малки-
те количества от тях са продадени на изплащане. Поради това този начин на работа с консуматив-
ни заеми оказва неблагоприятно влияние върху паричното обръщение, тъй като в редица случаи
населението задържа продължително време наличните си пари, докато намери търсените стоки.

Ние считаме, че е необходимо при такива случаи Комисията по валутните въпроси и тър-
говските баланси да проявява по-голяма гъвкавост, да следи движението на наличните количества
на стоките, които се продават на кредит и при намаление своевременно да спира тези продажби.

Към 1 юли и 1 септември 1965 г. наличните количества в търговията на едро на някои от
по-важните изброени по-горе стоки, които се продават на кредит, са били:

– готово и полуготово облекло – на 1 септември – 60 милиона лева напълно достатъчни, а
при това и с редовно производство;

– велосипеди – на 1 септември 17 700 броя, достатъчни за нормално задоволяване на тър-
сенето;

– мотопеди – на 1 септември само 153 броя, крайно недостатъчни;
– радиоприемници – на 1 септември 67 000 броя от всички видове, достатъчни;
– телевизионни приемници – на 1 септември 10 000 броя наше производство, марка „Крис-
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тал“ – достатъчни. Липсват обаче вносни с широк екран, които се търсят много;
– прахосмукачки електрически, всички видове, на 1 септември 28 000 броя, достатъчни за

около 2 години;
– електрически перални машини, всички видове, на 1 септември 4000 броя, с редовно про-

изводство, достатъчни;
– фотоапарати на 1 септември 15 500 броя, достатъчни;
– часовници на 1 септември 110 000 броя, достатъчни;
– акордеони на 1 юли 9200 броя, достатъчни;
– музикални инструменти, струнни, на 1 юли за 200 000 лева, достатъчни;
– мебели, на 1 септември за 4 600 000 лева, недостатъчни, на 30 септември продажбата им

на кредит беше преустановена;
– шевни машини, на 1 септември 19 000 броя, достатъчни.
За сега населението проявява голям интерес и към заемите за посрещане на неотложни се-

мейни нужди, като женитба, лекуване, раждане на деца, почивка и пр.
За краткия период от време обаче не може да се направи пълна преценка на тенденциите,

които ще се породят при кредитораздаването от Държавната спестовна каса.
През 1966 г. Държавна спестовна каса предвижда по проекта за кредитния си план да от-

пусне заеми на населението, както следва:

1. За покупка на стоки ...................................... 29 млн. лв.
2. За текущ ремонт на жилища ........................ 3 „ „
3. За неотложни нужди, свързани със семейни обстоятелства .... 3 „ „
4. За покупка на продуктивен добитък .................   5 „ „
5. За приспособяване и дообзавеждане на

квартири за нуждите на международния туризъм ..........   1 „ „
6. За покупка на торове, препарати, дребен земеделски инвентар... ..   2 „ „
7. За производствени нужди на занаятчии ............   2 „ „
8. За шивашки и други услуги ...........................   1,5 „ „
9. Заеми за взаимоспомагателни каси ..................   8 „ „
                                                           Всичко ......... 54,5 млн. лв.
                                                  =============== ==== ==== ===

За кредитни източници се предвиждат от погасяване на отпуснати заеми 32,5 млн. лв. и от
прираст на влоговете 26 млн. лева.

Заемите, които ще се раздават през 1966 г., банката е отразила в проектобаланса на парич-
ните доходи и разходи на населението.

Необходимо е да подчертаем, че в правилника са предвидени ограничителни условия с цел
за предотвратяване на увлечения при ползуването на индивидуалните заеми. По-съществени от те-
зи условия са следните:

Общият размер на повечето от заемите не може да надвишава петмесечното чисто трудово
възнаграждение или пенсия на заемоискателя при максимум 500 лева. При ползуване на максимал-
ните размери нов заем от даден вид може да се отпусне само при условие, че общият размер на за-
емите е погасен до 50%.

Заемите се разрешават при солидарна отговорност на двама поръчители, които имат редов-
ни трудови доходи или пенсия. Гражданин може да ползува заем само от един клон на ДСК, в чий-
то район е постоянната му работа, а за пенсионерите и членовете на ТКЗС и лицата със свободни
професии заем се разрешава само от клона на ДСК, в чийто район е местожителството им. По то-
зи начин клоновете на ДСК ще могат да контролират както размера на отпусканите заеми, така и
условията за ползуването им от гражданите и др.

Заемите на работници, служащи и кооператори се погасяват с редовни месечни вноски, ко-
ито се удържат от касиер-отчетниците на предприятията, учрежденията и организациите, в които
работят длъжниците.

Понастоящем ДСК е в период на приемане на досега отпуснатите от търговските предпри-
ятия заеми, които още не са издължени. Съгласно т. 4 от постановлението, ДСК не приема дого-
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ворите и партидите на длъжници, които са преустановили да правят вноски и вземанията им са
превърнати в съдебни, или на длъжници, които са сменили адресите си и новите им адреси не са
известни. По предварителни сведения, броят и сумите на нередовните заеми, отпуснати до края на
м. август т.г. от търговските предприятия, които ДСК няма да приеме, са значителни. Поради то-
ва считаме, че след прехвърлянето на редовните заеми към ДСК, банката следва да изиска от тър-
говските предприятия да вземат срочни мерки за ликвидиране на останалите при тях нередовни за-
еми, като размерът на същите изключи от кредитиране.

За сега трябва да се отбележи, че прехвърлянето на заемите от търговските предприятия на
поделенията на ДСК се забавя. Първоначално беше определен срок за прехвърлянето 1 октомври
1965 г. Закъснението в прехвърлянето е резултат на това, че в някои търговски предприятия от-
пуснатите досега от тях заеми трудно се привеждат в порядък за прехвърляне. Има случаи на от-
пуснати заеми, длъжниците по които са в значително затруднено положение. Така например кло-
нът на ДСК в гр. Бяла Слатина донася в Централното управление на касата, че за издължаването
на един отпуснат по-рано от търговското предприятие заем сега длъжникът трябва да внася месеч-
но по 70-80 лева или почти толкова, колкото е месечният му доход.

Този и други още немалко случаи свидетелствуват за неорганизирано, стихийно извършва-
не на тази дейност досега от търговските предприятия, подтиквани почти изключително от стреме-
жа да се изпълнява планът за стокооборота.

От проверките, които извършихме съвместно с органи на Централното управление на ДСК
в Ленински районен клон и Коларовски районен клон на ДСК в София, се установи за сега пра-
вилно прилагане от органите на ДСК на постановлението и правилника.

Населението проявява голям интерес към заемите, които ДСК отпуска, което показва, че
тази кредитна дейност ще се развива с бързи темпове.

*
*        *

Освен от Държавна спестовна каса населението получава заеми и от взаимоспомагателни-
те каси при предприятията, учрежденията и организациите.

През последните години тези заеми се увеличиха твърде много и възлизат вече на около 60
милиона лева. Трябва да подчертаем, че те се осъществяват изключително на базата на взаимопо-
мощта, като взаимоспомагателните каси използуват за тази цел само събраните средства от свои-
те членове. За 1966 г. е предвидено ДСК да подпомогне неукрепналите финансово взаимоспомага-
телни каси с 8 милиона лева. За сега отпуснатите заеми от взаимоспомагателните каси ежегодно
почти се покриват от погасителните вноски на по-рано отпуснатите заеми. Така че тук като нова
покупателна сила, увеличаваща покупателния фонд на населението за съответната година, се явя-
ва твърде малка величина.

Общо увеличаването на покупателния фонд на населението от заеми за последните три го-
дини е както следва (в милиони лева):

1964 1965 г. 1966 1966
отчет предвар. план % към

данни 1965

1. З а е м и .............................. 67 94 111 108%
2. Погасителни вноски ............... 47 72 91 126%

———————————————————
3. Разлика за покупателния фонд ... 20 22 20 100%

==================================

Както показват данните, за 1966 г. само 20 милиона лева или 18% от отпуснати заеми ще ока-
жат влияние върху покупателния фонд на населението, което е предвидено в баланса на паричните
доходи и разходи на населението, а съответно и в проектоплана за стокооборота на дребно. Като се
вземе пред вид обаче и обстоятелството, че като източник на средства за отпускането на тези заеми
Държавната спестовна каса използува съответна част от прираста на влоговете, фактически както за-
емите, отпускани от ДСК, така и заемите, отпускани от взаимоспомагателните каси, всъщност не
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създават за съответната година нова, несъществуваща дотогава покупателна сила на населението,
накърняваща стоковите фондове. Това е само един процес на преразпределение на реализираните
парични доходи на населението. Независимо от това обаче в баланса на паричните доходи и разхо-
ди на населението и в плана за стокооборота индивидуалните заеми намират отражение.

С прехвърлянето на кредитната дейност към ДСК се осигурява източник за кредитиране от
прираста на влоговете и от погасителните вноски на по-рано отпуснати заеми. В кредитния план
на ДСК се определя точно обемът на заемите, а следователно и обемът на продажбите на кредит
и поради това изненади от естество да създадат смущения в паричното обръщение за сега не се
очертават. Предварителното планиране на кредитната дейност на ДСК внася определен банков по-
рядък, което създава възможност за правилно предвиждане на тази дейност в баланса на парични-
те доходи и разходи на населението.

Управление „Емисионно-касово“ ще следи отблизо кредитната дейност на ДСК и периоди-
чески ще информира Централното управление на банката.

София, 5 ноември 1965 г. НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ:  Н. Гуговски

ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 3, л. 68–69, 80–85. Оригинал. Машинопис.

* Кирил Несторов (3.IХ.1912−22.VII.1991 г.) Роден в Лясковец. Започва да учи в Търговската
гимназия във Велико Търново, а през 1931 г. завършва Софийската търговска гимназия. През 1940 г.
получава висше образование в Свободния университет в София, специалност „Финанси“. През 1934 г.
постъпва в спестовно-строителна кооперация „Стопанин“ в София като книговодител, а по-късно рабо-
ти и като помощник-счетоводител и счетоводител. От 1942 г. е контрольор в Ючбунарската популярна
банка, а от 1944 г. − инспектор в Съюза на популярните банки. През 1947 г. е назначен за началник-отдел
в Централния кооперативен съюз. В периода 1948−1949 г. е последователно съветник и директор в
Българската народна банка. В 1950 г. е главен финансов инспектор в Министерския съвет, а от 1953 г.
до 1959 г. − заместник-министър на финансите. Председател на БНБ от 7.XII.1959 г. до 5.I.1969 г. По
време на неговото управление е осъществена паричната реформа от 1962 г. Председател на учреди-
телното събрание, член на Съвета и заместник-секретар на Международната банка за икономическо
сътрудничество (Москва) от основаването є през 1963 г. до 1969 г. От 1970 г. до 1974 г. е заместник-
министър на външните работи, след което до 1990 г. е заместник-председател на Централната
контролно-ревизионна комисия на БКП.

№ 430

ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ГЛАВНО СЧЕТОВОДСТВО И МЕХАНИЗАЦИЯ“
ВЛАДИМИР ДОЦЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРИЛ НЕСТОРОВ С АНАЛИЗ НА БАЛАНСА НА

ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА КЪМ 30 НОЕМВРИ 1967 Г.*

София, 29 декември 1967 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
др. КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т   У   К

ДОКЛАД
от ВЛАДИМИР ДОЦЕВ, директор на

Дирекция Главно счетоводство и механизация

ОТНОСНО:  анализа на баланса на ДСК към 30.ХI.1967 г.
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Другарю Председател,

За установяване на действителните активи и пасиви по баланса на ДСК към 30.ХI.1967 год.
се коригират остатъците по следните балансови сметки:

(в хиляди лева)

31.ХII.1966 г. 30.ХI.1967 г.

От общата сума на остатъците по балансовите сметки, възлизащи на 2.124.758 2.977.152
    се приспадат:
а) дебитният остатък по междуклоновите операции 792 23.156
б) кредитните остатъци по раздели:
    Заемни операции 646 1.523
Изхабяване на основните средства и на малоценните и малотрайни предмети 2.652 2.759
    Резултатни сметки - 7.046
    Държавни заеми 193.764 190.020

–––––––– –––––––-
Реален общ остатък по балансите към 31.ХII.1966 г. и 30.ХI.1967 г. 1.926.904 2.752.648

След корекциите и съответно прегрупиране на активите и пасивите на ДСК към
31.ХII.1966 год. и 30.ХI.1967 г. балансите придобиват следния обобщен вид:

ПАСИВ
(в хиляди лева)

Източници 31.ХII.1966 г. 30.ХI.1967 г. разлика

1. Собствени средства 15.312 20.252 + 4.940
2. Чужди средства - лихвени 1.808.012 2.522.247 + 714.235
3. Чужди средства - безлихвени 103.580 210.149 + 106.569

–––––––– ––––––––- ––––––-
1.926.904 2.752.648 + 825.744

АКТИВ
(в хиляди лева)

Източници 31.ХII.1966 г. 30.ХI.1967 г. разлика

1. Лихвени пласменти 1.882.086 2.741.155 + 859.069
2. Безлихвени пласменти 44.818 11.493 - 33.325

–––––––– ––––––––- ––––––-
1.926.904 2.752.648 + 825.744

I. Анализ на статиите в пасива

Съотношението между собствените и чуждите средства, ползувани от касата, е както
следва:

(в хиляди лева)

Източници 31.ХII.1966 г. 30.ХI.1967 г.

сума % сума %

1. Собствени средства 15.312 0.79 20.252 0.74
2. Чужди средства:
– лихвени 1.808.012 93.83 2.522.247 91.63
– безлихвени 103.580 5.38 210.149 7.63

–––––––– –––––– ––––––– –––––
1.926.904 100.00 2.752.647 100.00

От таблицата се вижда, че в сравнение с 31.ХII.1966 год. към 30.ХI.1967 год. са увеличени
значително чуждите лихвени и безлихвени средства.
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Чужди средства лихвени
(в хиляди лева)

                                                                             31.ХII.1966 г.                   30.ХI.1967 г.                       разлика

суми % суми % суми %

1. Влогове на населението 1.759.530 97.32 2.030.020 80.48 +260.490 36.99
2. Жилищно-спестовни влогове - - 376.956 14.94 +376.956 53.53
3. Влогове за финансиране на
жилищно строителство - - 53.212 2.11 +53.212 7.56
4. Текущи сметки на профсъюзни,
обществени и др. организации 48.032 2.66 61.434 2.44 +13.402 1.90
5. Текущи сметки на частно-
стопански предприятия 450 0.02 625 0.03 +175 0.02

––––––– –––– ––––––– –––– ––––––– ––––
1.808.012 100.- 2.522.247 100.- +704.235 100.-

Чуждите лихвени средства представляват 91.63% от всички средства, които ползува ДСК.
Най-голям е делът на средствата от срочни и безсрочни влогове на населението и от жилищно-
спестовни влогове. В сравнение с 31.ХII.1966 г. влоговете на населението са се увеличили с
260.490 хил. лв., или с 14.81%. Към 31.ХII.1966 год. влоговете за жилищно строителство и за ос-
новен ремонт на жилищни сгради са били 325.512 хил. лв. Към 30.ХI.1967 год. те са се увеличили
с 51.444 хил. лв., или с 15.80%. От общата сума на жилищно-спестовните влогове 53.212 хил. лв.,
или 12.37% са влогове на граждани, включени в индивидуално, групово и кооперативно жилищно
строителство.

Към 30.ХI.1967 год. жилищно-спестовните влогове възлизат на 430.168 хил. лв.
Бюджетни средства за кредитиране на жилищно строителство 52.185 хил. лв.

 ––––––––––––
Всичко 482.353 хил. лв.

Заеми за жилищно строителство 348.994 хил. лв.
––––––––––––

133.359 хил. лв.
Заангажирани във финансиране на жилищно
строителство по незавършени обекти, изпълнявани
чрез възлагане, изразени в баланса на БНБ  89.234 хил. лв.

–––––––––––
Свободни средства при ДСК за кредитиране на жилищно строителство         44.125 хил. лв.

От останалите чужди лихвени средства по-значително увеличение има по текущите сметки
на профсъюзните, обществени и др. организации – 13.402 хил. лв., постъпили през текущата годи-
на над размера на изплатените разходи.

Чужди средства безлихвени
(в хиляди лева)

                                                                             31.ХII.1966 г.                   30.ХI.1967 г.                       разлика

суми % суми % суми %

1. Текущи безлихвени сметки на народните
съвети, учрежденията и организациите 3.052 2.95 3.173 1.51 +       121 0.10
2. Фондове за жилищно строителство
на народните съвети - - 4.221 2.01 +    4.221 3.96
3. Особени сметки 69 0.07 151 0.07 +         82 0.07
4. Акредитиви 785 0.76 1.518 0.72 +       733 0.68
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5. Кореспонд. и комисионни операции 85.955 82.98 96.275 45.81 +   10.320 9.68
6. Финансови и други институти 1.034 1.00 83.346 39.66 +   82.312 77.23
7. Междуклонови операции 1.289 1.24 1.260 0.60   -            29 0.02
8. Други пасиви 11.396 11.00 20.205 9.62 +     8.809 8.26

––––– –––– ––––– –––– ––––––– ––––
103.580 100.- 210.149 100.- + 106.569 100.-

От чуждите безлихвени средства по-значително увеличение показват кореспондентските и
комисионни операции – 10.320 хил. лв., което произхожда от депозити предимно за леки коли.
Салдата по сметките на финансовите и други институти са увеличени с 82.312 хил. лв. Увеличени-
ето произхожда от прехвърлените от БНБ бюджетни средства за кредитиране на жилищно строи-
телство – 52.185 хил. лв. и от ДЗИ за предстоящи плащания – 30.000 хил. лв.

Другите пасиви са увеличени с 8.809 хил. лв. Увеличението е по резултатните сметки –
18.174 хил. лв., като същевременно са намалени кредиторите.

II. Анализ на статиите в актива
Лихвени пласменти

(в хиляди лева)

                                                                             31.ХII.1966 г.                   30.ХI.1967 г.                       разлика

суми % суми % суми %

1. Министерство на финансите
    - специална сметка 1120800 59.55 1120800 40.89 - -
2. Българска народна банка 731600 38.87 1225818 44.72 + 494.218 57.53
3. Заеми за жилищно строителство
и основен ремонт на жилища - - 348994 12.73 + 348.994 40.63
4. Заеми за народните съвети за външно
оформяване на сгради - - 1626 0.06 + 1.626 0.19
5. Заеми на населението за потребителски
и други нужди 29587 1.57 43789 1.60 +14.202 1.65
6. Съдебни вземания 99 0.01 128 - +29 -

–––––– –––– ––––––– –––– ––––––– ––––
1882086 100.- 2741155 100.- + 859.069 100.-

От лихвените пласменти най-голямо увеличение показва остатъкът по сметката на Българ-
ска народна банка – 494.218 хил. лв., или 67.55%. Увеличението представлява предепозиран при-
раст на влоговете на населението, жилищно-спестовни влогове и др.

На ДСК са прехвърлени от БНБ заеми за жилищно строителство 310.257 хил. лв. Към
30.ХI.1967 год. те са се увеличили с 38.737 хил. лв., или 12.49%. Увеличението представлява
прехвърлени от БНБ заеми по завършени жилищни обекти, както и използувани при ДСК заеми за
обекти, изпълнявани по стопански начин.

Заемите на народните съвети за външно оформяване на сгради са увеличени от 868 хил.
лв., колкото са прехвърлени от БНБ, на 1.626 хил. лв., или с 758 хил. лв.

Заемите на населението за потребителски и др. нужди са увеличени с 14.202 хил. лв., или с
48%. Увеличението представлява разлика между използуваните заеми и погасените такива.

Безлихвени пласменти
(в хиляди лева)

                                                                             31.ХII.1966 г.                   30.ХI.1967 г.                       разлика

суми % суми % суми %

1. Парични средства 721 1.62 1.870 16.27 +   1.149 3.45
2. Държавни заеми 162 0.36 526 4.58 +      364 1.09
3. Министерство на съобщенията 32 0.07 135 1.17 +       103 0.31
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4. ДЗИ 17.923 39.99 - - -  17.923 53.78
5. Материали 123 0.27 110 0.96 -         13 0.04
6. Подотчетни лица 1 - 6 0.05 +          5 0.02
7. Разни дебитори 22.254 49.66 4.847 42.17 -  17.407 52.23
8. Основни средства 3.202 7.14 3.311 28.81 +      109 0.33
9. Разходи за капитални вложения
и основен ремонт  122 0.27 284 2.47 +      162 0.49
10. Вноски от вътрешни ресурси с
инвестиционно предназначение и др. 278 0.62 404 3.52 +      126 0.38

–––––– –––- –––––– ––– –––––– –––-
44.818 100.- 11.493 100.- -  33.325 -

По-съществени промени има по сметката на ДЗИ и на дебиторите. Намалението по сметка-
та на ДЗИ представлява изплатени обезщетения чрез ДСК през м. декември 1966 год., които през
първото тримесечие на 1967 год. са прехвърлени по сметката на ДЗИ при банката. Намалението
на дебиторите представлява главно погасени лихви от Министерството на финансите през първо-
то тримесечие на 1967 год., които са били начислени към 31.ХII.1966 год. по специалната му смет-
ка и отнесени по сметка ДЕБИТОРИ при ДСК.

В сравнение с предвижданията по годишния финансов план на ДСК, чуждите лихвени сред-
ства са реализирани, както следва:

(в хиляди лева)

план изпълнение
суми суми %

1. Влогове на населението 1.984.530 2.030.020 102.29
2. Жилищно-спестовни влогове 366.533 430.168 117.36
3. Текущи сметки на профсъюзни и обществени организации 48.587 61.434 126.44
4. Текущи сметки на частно-стопански предприятия 458 625 136.46

–––––––– ––––––– –––––
2.400.108 2.522.247 -

От таблицата се вижда, че планираният годишен прираст по влоговете и по текущите смет-
ки е преизпълнен още към 30.ХI.1967 г.

Не такъв е случаят обаче с безлихвените средства. Предвидено е към 31.ХII.1967 год. без-
лихвените средства да възлезат на 339.449 хил. лв. Към 30.ХI. т.г. те възлизат на 230.401, или
67.88%.

Планираните годишни остатъци по лихвените пласменти са реализирани, както следва:

план изпълнение
суми суми %

1. Министерство на финансите
        - специална сметка 1.120.800 1.120.800 100.-
2. Българска народна банка 1.010.701 1.225.818 121.28
3. Заеми за жилищно строителство 429.809 419.511 97.60
4. Заеми на народни съвети за външно оформяване на сгради 2.068 1.626 78.63
5. Заеми на населението за потребителски и други нужди 45.233 43.789 96.81
6. Съдебни вземания - 128 -

–––––––- –––––––- ––––––
2.608.611 2.811.672 -

По специалната сметка на Министерството на финансите през единадесетмесечието няма
промяна.

Преизпълнението на остатъка по сметката на БНБ е в резултат на преизпълнението по вло-
говете на населението и по жилищно-спестовните влогове.

Процентът на изпълнението по заемите за жилищно строителство показва отношението на
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фактическия остатък на тези заеми по баланса на ДСК 348.994 хил. лв. и по баланса на БНБ
70.517 хил. лв. към планирания остатък на 31.ХII.1967 год. (остатък на 1.I.1967 г. 376.804 хил. лв.,
планирани нови заеми за жилищно строителство 75.305 хил. лв., погашения по заемите за жилищ-
но строителство 22.300 хил. лв.). Този процент показва същевременно, че през четвъртото триме-
сечие на 1967 год. остават за ползуване около 12.274 хил. лв. от планираните средства за жилищ-
но строителство (2.40% в[ърх]у 429.809 хил. лв. = 10.316 хил. лв. плюс 1/12 от планираните пога-
шения 22.300 хил. лв. = 1.858 хил. лв.). Или към 30.ХI.1967 год. планираните средства за жилищ-
но строителство са усвоени около 84%.

Сравнително слабо е изпълнението по заемите на народните съвети за външно оформяване
на сгради.

София, 29.ХII.1967 г.
ДИРЕКТОР: Вл. Доцев

[Върху документа – надпис:]
Да се прочете от другарите зам.-председатели.
К. Несторов
5.I.[1]968 г. [Подписи]

ЦДА, ф. 132, оп. 29, а.е. 3, л.4–5, 28–35. Оригинал. Машинопис.

* Докладът е приет от УС на БНБ с Протокол № 4 от 16 февруари 1973 г.

№ 431

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ ЗАРЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРВ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА

КРЕДИТИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ДРУГИ НУЖДИ И ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ЛИХВИТЕ*

София, ореди 16 февруари 1973 г.

     ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
др. СТАНКО ТОДОРОВ

ТУК

ДОКЛАД

от КИРИЛ ЗАРЕВ* – Председател на Българската народна банка

ОТНОСНО: утвърждаване на Правилник за кредитиране на населението за потребителски и
други нужди и изменение на Тарифата за лихвите

ДРУГАРЮ ТОДОРОВ,

Декемврийският пленум на ЦК на БКП постави като основна задача пред банковата систе-
ма разширяване и подобряване обслужването на населението.

За осъществяване на дело постановките на Пленума и в изпълнение на концепцията за раз-
витието на банковата система (утвърдена с 43-то постановление на Министерския съвет от
30.XII.1972 г.), предлагаме нов Правилник за кредитиране на населението за потребителски и дру-
ги нужди.

Кредитирането на населението за потребителски и други нужди до сега се извършваше със
специален правилник, утвърден от Министерския съвет и обнародван в Д[ържавен] в[естник], бр.
59 от 30.VII.1968 година.
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Дългогодишното приложение на този правилник подсказа редица възможности за неговото
подобряване.

С новия проект за правилник се цели усъвършенствуване на кредитната дейност с оглед на-
сочване на кредитите за по-цялостно задоволяване нуждите на населението и подпомагане на мла-
дите семейства. Така например в проекта се предвижда размерът на заемите за млади семейства да
се увеличи от 300 на 1.000 лева за всеки един от съпрузите, като се създават по-изгодни условия
при по-нисък лихвен процент и при по-дълъг срок за издължаване.

С цел да се поощри продажбата на стоки се предвижда размерът на заемите да се увеличи
от 500 на 1.000 лева, а в случаите, когато цената на стоките е по-голяма – и над този размер.

За поощряване на животновъдството се предвижда размерът на заемите за покупка на
продуктивен добитък да се увеличи от 800 лв. на 1.000 лв.

За подобряване обслужването на населението се предвижда ръководителите на клоновете
да отпускат и някои нови видове заеми, които до сега по изключение се отпускаха от Централно-
то управление на Държавна спестовна каса.

С проекто-правилника се предвижда заемите за обзавеждане на квартири за международния
туризъм да се отпускат по общия ред, като се завиши лихвения процент, тъй като същият до сега
е бил неоснователно занижен в сравнение с лихвения процент за останалите видове заеми.

С проекто-правилника не се предвижда отпускането на заеми на взаимоспомагателни каси.
Преценяваме, че не е правилно гражданите веднъж да се кредитират чрез Държавната спестовна
каса и втори път същите да бъдат кредитирани чрез взаимоспомагателните каси със средства, съ-
що отпускани от Държавна спестовна каса.

За в бъдеще взаимоспомагателните каси следва да кредитират членовете си в рамките на
собствените си средства.

Явяват се макар и изолирани случаи, когато кредитните нужди на някои заемоискатели не
могат да бъдат задоволени в размерите на заемите, предвидени в Правилника, или пък тези нужди
не са предвидени в Правилника. За задоволяване нуждите на такива  заемоискатели, предлагаме
Министерският съвет да даде компетенция на Председателя на Българската народна банка или
упълномощени от него лица да разрешават и други заеми.

По кредитния план на Държавна спестовна каса за 1973 г. са предвидени средства за креди-
тиране на населението в размер на 202 000 хил. лева с източници на кредитиране: 182 000 000 ле-
ва от погашение по заемите и 20 000 000 лева от лихви и прираст на влоговете.

Поради обстоятелството, че някои от заемите, които до сега се разрешаваха от Централно-
то управление на ДСК в сравнително по-ограничен размер, с новия Правилник се децентрализират
в клоновете, ще се наложи през течение на годината да се увеличат средствата по кредитния план.

Предлагаме да се даде право на Председателя на Българската народна банка, при нужда да
увеличи предвидените в кредитния план на Държавната спестовна каса, средства за кредитиране
на населението за потребителски и други нужди.

*
*      *

По отпуснатите заеми за потребителски и други нужди Държавната спестовна каса събира
лихви съгласно утвърдената от Министерския съвет с Постановление № 41 от 30.XII.1972 г. Та-
рифа за лихвите, таксите и разноските, които Българската народна банка, Държавната спестовна
каса и Държавния застрахователен институт прилагат по операциите си.

Практиката показва, че в тази насока е създадена известна уравниловка, без да се отчита
характера на заема.

Ето защо, за да се внесе по-голяма справедливост и лихвения процент да служи като регу-
латор и способ за провеждане на кредитната дейност, предлагаме да се извършат някои промени в
Тарифата.

Така например, заемите за обзавеждане на млади семейства да се разрешават при по-бла-
гоприятен лихвен процент, а при по-висок лихвен процент да се разрешават заемите, които се пол-
зуват в налични пари или когато заемоискателите придобиват недвижим имот.

Като Ви докладвам това, Ви моля, другарю Тодоров, Министерският съвет да приеме следното

РАЗПОРЕЖДАНЕ:
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1. Утвърждава Правилник за кредитиране на населението за потребителски и други нужди,
съгласно приложение № 1.

2. Председателят на Българската народна банка или упълномощени от него лица могат да
разрешават заеми над предвидените в Правилника размери и срокове.

Целта и условията, при които се разрешават тези заеми се определят от разрешаващия заема.
3. Председателят на Българската народна банка при нужда може да увеличава кредитния

план за кредитиране на населението за потребителски и други нужди за сметка на средствата, ко-
ито се набират по текущата сметка на Държавната спестовна каса при Българската народна банка.

4. Изменя Тарифата за лихвите, таксите и разноските, които Българската народна банка,
Държавната спестовна каса и Държавния застрахователен институт прилагат по операциите си,
както следва:

т. 35 ал. IV се заличава;
т. 36 ал. II се заличава
т. 37 ал. II се заличава;
т. 39 придобива следната редакция:
По заеми за новобрачни семейства - 2%
По заеми за лечение в чужбина и за покупка от инвалиди на леки коли, приспособени за

техни нужди - 3%
По заеми за покупка на стоки и продуктивен добитък - 3.5%
По останалите заеми за потребителски и други нужди - 4%
По всички видове заеми лихвата се изчислява при отпускането им, върху размера на разре-

шения заем за целия срок по формулата: К х% х М.
  1 200

При предсрочно изплащане на остатъка от заема, за времето от датата на изплащането до
крайния срок на заема – в цели месеци се връща лихва върху първоначалния размер на разреше-
ния заем.

В случай, че заемът не се издължи изцяло до 45 дни след крайния му срок, се събира по
горната формула допълнителна лихва 6% върху неиздължения остатък. Тази лихва се начислява
за пълни месеци от срока на издължаването му, до датата на окончателното изплащане на заема.

Когато допълнителната лихва е под 1 лв., тя не се осчетоводява и не се събира.
5. Настоящето Разпореждане влиза в сила 7 дни след обнародването му в Държавен

вестник. Отпуснатите заеми до влизане в сила на Разпореждането, да се издължават
при условията, при които са отпуснати.

Изпълнението на настоящето Разпореждане се възлага на Председателя на Българската на-
родна банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:

Т. т. 1, 4 и 5 от Разпореждането, както и Правилникът за кредитиране на населението за
потребителски и други нужди подлежат на публикация в Държавен вестник.

[Върху доклада – надпис:] 1. Взаимосп. каси?
2. За младите семейства?
3. Наказат. лихва при непогасяване

ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 1, л. 93–95, 113–117. Оригинал. Машинопис.

* Кирил Зарев (6.III.1926 г.– 19.II.2000 г.) Роден в с. Мало село, Дупнишка околия. През 1945 г.
завършва мъжката гимназия в Дупница, а през 1953 г. − висше образование в Икономико-статистичес-
кия институт в Москва. Започва работа в Централното статистическо управление като началник на
отдел. По-късно е заместник-началник и началник на управление в Държавния комитет за планиране, а
от 1962 г. до 1969 г. − заместник-председател и първи заместник-председател на комитета. Председа-
тел на БНБ през периода 5.I.1969−7.VII.1974 г. След напускането на банката е министър на труда и
социалните грижи, а през 1976−1982 г., 1986−1987 г. и 1989−1990 г. − заместник-председател на Минис-
терския съвет. През 1976−1982 г. е председател на Държавния комитет за планиране, а през
1989−1990 г. − министър на икономиката и планирането.
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№ 432

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАВЕЖДАЩИЯ ОТДЕЛ „ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ“ НА ЦК НА
БКП САВА ДЪЛБОКОВ ДО ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЛИХВАТА
ПО ВЛОГОВЕТЕ В ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА С ПРИЛОЖЕНИ СПРАВКИ ЗА

ТЕХНИТЕ ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ

София, 3 октомври 1974 г.

ДО
ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: намаляване лихвата на влоговете

Другарю Живков,

В последните години твърде бързо нарастват влоговете на населението при Държавна спес-
товна каса. От 6100 млн. лв. в края на 1973 г. се очаква в края на тази година да достигнат 6770
млн. лв. Според проектоплана за 1975 г. те ще достигнат до 7380 млн. лв., в т.ч. 5757 млн. лв.
обикновени и 1623 млн. лв. жилищно-спестовни влогове. С изключение на жилищните влогове, за
които се плаща 1% лихва, за останалите влогове тя е между 2–3%. При това положение ежегодно
се раздават допълнително големи суми под формата на лихви. Само за 1975 г. ще се изплатят око-
ло 147 млн. лв. лихва, с която сума допълнително ще се увеличат доходите на населението, а от-
там и търсенето на стоки и услуги.

Като се има предвид, че на 15,5 % от партидите се падат 63,5% от сумата на влоговете, съв-
сем ясно е, че се създава възможност за получаване на нетрудови доходи от една част от гражда-
ните.

С оглед да се създаде по-добра обвръзка между стоковите фондове и покупателната спо-
собност на населението и се пресече възможността за реализиране на нетрудови доходи, за пра-
вилното провеждане на социалната политика на партията необходимо е да се намали лихвеният
процент, който касата плаща за влоговете на населението средно с 1%, както предлага Министер-
ство на финансите. По този начин лихвата за срочните и детски влогове ще се намали от 3 на 2%,
а на всички останали от 2 на 1%. Лихвата на жилищно-спестовните влогове си остава 1%. Целесъ-
образно е да се намали от 3 на 2% и лихвата, която бюджетът и банката плащат за ползваните кре-
дити от касата, с което ще се намали задължението на бюджета към ползваните заемни средства от
Държавна спестовна каса.*

При това положение плащанията на лихвите за населението ще се намалят с около 56 млн.
лв., с която сума ще се увеличи печалбата на ДСК, а от тук и постъпленията на същата сума в бю-
джета на държавата.

За в бъдеще би трябвало да се помисли за премахване на лихвения процент на влогове при-
мерно над 8–10 хил. лв., но в момента това трудно може да се проведе, тъй като сега всеки граж-
данин има възможност да открива няколко влогови книжки и следователно да раздробява средст-
вата, с които разполага. Събирането на влоговете в една книжка изисква да се пристъпи към тях-
ната подмяна, което на този етап не може да се извърши.

Предложеният начин на намаляване на лихвения процент е най-удобен и няма да предизвика
смущения във вложителите на парични средства в ДСК. Разбира се този въпрос трябва да се прове-
де внимателно и без шум, а където е необходимо добре да се разяснява на отделните граждани.
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София, 3 октомври 1974 г.
ЗАВ. ОТДЕЛ „ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ“
НА ЦК НА БКП: С. Дълбоков

ЗА БРОЯ НА ВЛОГОВИТЕ ПАРТИДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
И ОСТАТЪКА ПО ТЯХ ПО ВИДОВЕ ВЛОГОВЕ КЪМ 30.VI.1974 г.

Видове влогове Партиди Относителен Суми Относителен
(брой) дял към общия хил. лева дял към общия

брой на остатък на
партидите влоговете

Срочни - - 74 415 1,2
Детски - - 596 632 9,0
Работнически - - 2 689 388 40,7
Условни - - 2 117 -
Безсрочни - - 1 795 510 27,2
Влогове от чуждестранна валута - - 194 -
Влогове от чуждестранни лица –
местни лв. - - 6 373 0,1
–––––––––––––––––––– ––––––- ––––––––- ––––––- ––––––––
В с и ч к о: 8 561 205 95,1 5 164 629 78,2
–––––––––––––––––––– ––––––- ––––––––- ––––––- ––––––––
Текущи сметки на граждани 6 251 0,1 303 -
Жилищни влогове 433 211 4,8 1 441 366 21,8
–––––––––––––––––––– ––––––- ––––––––- ––––––- ––––––––
А   в с и ч к о 9 000 667 100,0 6 606 298 100,0

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРИ ВЛОГОВЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 1 ЯНУАРИ 1974 ГОДИНА

а) обикновени влогове:
(партиди в хил. бр.;

суми в млн. лв.)

Групи по размер на влоговете               1.I.1974 година

партиди % суми %

До 100 лв. 3973 47,5 186,8 3,9
От 101 до 500 лв. 1916 22,9 657,0 13,7
От 501 до 1000 лв. 1181 14,1 897,2 18,8
От 1001 до 2000 лв. 774 9,3 1155,9 24,2
От 2001 до 4000 лв. 381 4,6 1087,7 22,8
От 4000 до 8000 лв. 119 1,42            635 13,3
Над 8000 лв. 15 0,18            159 3,3
––––––––––––––––––––––––- –––––––- ––––– ––––––– ––––-
О б щ о 8359     100 4779,0     100
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б) жилищни влогове:
(партиди в броя;
суми в млн. лв.)

До 400 лв. 16362 4,1 4195 0,3
От 401 до 1000 лв. 19020 4,7 14938 1,1
От 1001 до 2000 лв. 109085 27,1 176875 13,5
От 2001 до 3000 лв. 82786 20,5 214757 16,4
Над 3000 лв. 175786 43,6 902374 68,7
–––––––––––––––––––––––– ––––––– ––––– ––––––– ––––
О б щ о: 403039       100 1313139      100

ЦДА, ф. 1Б, оп. 35, а.е. 4990, л. 2–6. Оригинал. Машинопис.

* Това предложение е одобрено и утвърдено с Решение № 465А на на Политбюро на ЦК на БКП от 10
октомври 1974 г., което гласи: „Счита за целесъобразно от 1.I.1975 г. лихвеният процент за детските и
срочни влогове да бъде 2%, а за всички останали влогове – 1%.“
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4.2. БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

№ 433

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП БОЯН
БЪЛГАРАНОВ И СЕКРЕТАРЯ НА ЦК НА БКП ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ПОЛИТБЮРО С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БНБ И ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

София, 14 декември 1963 г.

ДО
      ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ БОЯН БЪЛГАРАНОВ И ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ

Относно: укрепване работата на Българска народна банка
и създаване на банка за външно-търговски плащания

На VIII-ия конгрес на БКП и на Майския пленум на Централния комитет пред финансово-
кредитната система се поставиха важни и отговорни задачи за повишаване ролята на контрола
чрез лева във всички отрасли на народното стопанство. Занапред банковите и финансовите орга-
ни следва още по-активно да въздействуват за изпълнение на плановете на предприятията, за по-
вишаване производителността на труда, за провеждане строг режим на икономии на средства, труд
и материали, за повишаване рентабилността на предприятията и стопанските организации. Това
обаче поставя пред тези органи задачата да се преустроят, да започнат да работят по новому с ог-
лед на новите изисквания, да вникнат по-дълбоко в икономиката и финансовото състояние на от-
делните отрасли и предприятия.

В това отношение Българска народна банка има да се справя с отговорна работа, тъй като
същата заема едно от централните места в нашата икономика. Заедно с Държавния комитет за пла-
ниране и Министерството на финансите, банката служи като обобщаващ икономически център на
отраслите и предприятията от народното стопанство.

Българска народна банка ежедневно кредитира всички промишлени, търговски, комунални
и други предприятия за провеждане на тяхната производствена дейност. Освен това, отпуска дъл-
госрочни кредити за нова техника, реконструкция на предприятия и други капитални вложения с
бърз икономически ефект. Голяма и отговорна е ролята на банката и по отношение цялостното
кредитиране и финансиране на селското стопанство.

Изпълнявайки тези оперативни функции, банката се явява най-важният орган на партията и
правителството за провеждане на контрола чрез лева върху финансово-производствената дейност
на предприятията и организациите от всички отрасли на народното стопанство. Така например, ка-
то се започне от снабдяването на предприятията със суровини и материали, съхраняването и из-
разходването на същите, реализацията на готовата продукция, изплащането на фонд работна зап-
лата и пр., всички тези дейности се извършват под непосредствения контрол на банката. Това да-
ва голяма възможност на ръководството на банката и банковите органи по места да изпълнят док-
рай поставените задачи за по-нататъшно подобряване и усъвършенствуване на банковия контрол.

Освен основната дейност по кредитирането,  финансирането и касовото обслужване на на-
шето народно стопанство, Българска народна банка извършва и всички разплащания на страната с
чужбина, урежда кредитните и икономическите отношения със социалистическите и капиталисти-
ческите страни, отчита изпълнението на платежния баланс на страната. Поради голямото и бързо
разрастване на стокообмена ни с чужбина през последните години тази дейност на банката значи-
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телно се разшири.
От друга страна повишените изисквания към Българска народна банка и особено след

Майския пленум на ЦК на БКП налагат също полагането на големи усилия от страна на Централ-
ното управление и по отношение на вътрешните функции на банката.

Досегашният опит обаче показа, че ръководството на Българска народна банка раздвоява
вниманието и силите си с външно-търговската дейност на банката. Особено през последните годи-
ни председателят на банката и един от зам. председателите голяма част от времето си отделяха за
уреждането на тази дейност. Това обстоятелство се отрази отрицателно и забави своевременното
и ефективно решаване на основните задачи поставени от партията и правителството пред Българ-
ска народна банка.

От друга страна въпросите на външно-търговските плащания ежегодно се разширяват и
изискват повече работа и по-големи усилия, с оглед подобряване платежния баланс на страната.
Работата в това отношение не отговаря на сегашните изисквания.

Ето защо за да може да се обхванат успешно тези въпроси, целесъобразно ще бъде да се
създаде у нас отделна банка за външно-търговски плащания. Това ще даде възможност на ръко-
водството на Българска народна банка да съсредоточи своето внимание върху засилване контро-
ла чрез лева и подобряване на вътрешната дейност на банката.

През м. юли т.г. въпроса за външно-търговската банка беше разгледан и по принцип се
прие нейното учредяване да стане от 1.I.1964 година, като за улеснение, временно се създаде към
Централното управление на Българска народна банка – девизна дирекция.

Създаването на външно-търговска банка се налага по-конкретно от следните обстоятелства:
1. Освен със социалистическите страни нашата страна търгува с над 65 капиталистически и

слабо-развити страни. Характерно за дейността ни с капиталистическите страни е, че се влиза в
пряка връзка и се сключват сделки с отделни частни фирми и банки, което представлява голяма по
обем и специфична по съдържание работа. При това положение политически не е целесъобразно
държавната банка да се договаря, кореспондира, да моли за временни отсрочки на кредити и пр.,
със стотици частни капиталистически фирми, банки и дружества. Българска народна банка понас-
тоящем кореспондира с над 700 държавни и частни банки.

Освен това, търговските и кредитните операции с капиталистическите страни изискват по-
голяма маневреност, оперативност, поддържане връзки с разни посредници и пр., операции непри-
същи на една национална банка.

2. През последните години се освободиха много слаборазвити страни, които тръгнаха по
пътя на самостоятелно стопанско развитие. По политически и икономически съображения тези
страни бързо трябва да бъдат подпомогнати в изграждането на тяхната икономика, изпращане на
специалисти, участие в смесени предприятия и други. Тук се среща конкуренцията и на капиталис-
тическите банки. С тази дейност по-удобно ще бъде да се занимава външно-търговската банка.

3. Създаването на международната социалистическа банка ще разшири взаимоотношения-
та между отделните страни. С преминаването към многостранните плащания, отпускането на вре-
менни кредити, финансирането на капитални вложения и пр., значително ще се увеличат операци-
ите между социалистическите банки. В последствие дейността на международната банка ще се
разшири и с капиталистическите страни. Тези взаимоотношения ще се уреждат чрез външно-тър-
говските банки.

4. При създаването на външно-търговската банка у нас може успешно да се ползува опита и
структурата на външно-търговската банка в Съветския съюз. Тя ще представлява отделна юридичес-
ка и икономическа единица, със самостоятелно ръководство. Външно-търговската банка обаче ще
бъде в състава на нашата финансово-кредитна система, ще се опира в своята дейност следва да бъ-
де в системата на БНБ и при нужда ще ползува гаранциите на Българската народна банка.

 5. Самостоятелни външно-търговски банки с различно устройство за сега има в СССР, Че-
хословакия, Унгария, Виетнам, Корея и от 1.I.1964 година ще се открие в Полша.

Ние считаме, че със създаването на външно-търговска банка и укрепване ръководството на
двете банки с добре подготвени за целта кадри ще се допринесе значително много за подобряване
работата на нашата банкова система, за да може тя успешно да се справи с отговорните задачи,
поставени пред нея.
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Във връзка с изложеното, предлагаме Политбюро да вземе следното решение:
1. Счита за целесъобразно от 1.I.1964 година да се създаде на базата на девизната дирекция

към Българска народна банка, самостоятелна външно-търговска банка.
Утвърждава за председател на външно-търговската банка Нешо Царевски и за зам.предсе-

дател Веселин Тодоров.
2. Утвърждава за председател на Българска народна банка Кирил Несторов и за зам.пред-

седатели проф. Тотю Тотев и Георги Димов.

София, 14.ХII.1963 г.
ЧЛЕН НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАР
НА ЦК на БКП: Б. Българанов

СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:
Л. Аврамов

ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 5343, л. 41–46. Оригинал. Машинопис.

№ 434

ПРОТОКОЛ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП С РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА
ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

София, 17 декември 1963 г.

ПРОТОКОЛ „А“ № 328
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП

ОТ 17.ХII.1963 ГОД.

Присъствуват другарите: Боян Българанов, Борис Вел-
чев, Митко Григоров, Живко Живков, Иван Михайлов,
Енчо Стайков, Димитър Димов, Тано Цолов, Начо Папазов.

По т. първа присъствуват и другарите: Георги Петков и
Стоян Сюлемезов.

В Ъ П Р О С И
НА ДНЕВНИЯ РЕД: Р Е Ш Е Н И Я:
[...]

III. За създаване на
външнотърговска
банка.

С цел да се подобри системата на финансиране,
кредитиране, контрол и разплащане във външната търговия и се
създадат по-благоприятни условия за развитието на търговски-
те и други икономически връзки на страната с чужбина, смята за
целесъобразно:
          1. Да се създаде Банка за външна търговия като акционер-
но дружество. Банката да бъде самостоятелна юридическа лич-
ност и да започне да функционира от 1 април 1964 г. Девизната
дирекция при Българската народна банка, заедно с щата и фонд
работна заплата, да се прехвърли към новообразуваната банка.
          2. Банката за външна търговия да извършва всички валут-
ни и кредитни операции с чужбина, кредитирането и контрола
на външнотърговските предприятия и на валутно-икономически
проучвания и анализи за страната и чужбина.
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          3. На общо събрание на акционерите да бъде избран Съ-
вет на Банката за външна търговия. За председател на съвета на
Банката за външна търговия да бъде избран председателя на Бъл-
гарската народна банка.
          Съветът на Банката за външна търговия да избере управ-
ление и ревизионна комисия на банката.
          Председателят на управлението на Банката за външна тър-
говия да бъде едновременно и заместник-председател на Бъл-
гарската народна банка.
          4. Наредбите и инструкциите за дейността на Банката за
външна търговия да бъдат съобразени с тези на Българската на-
родна банка и с нашето финансово, кредитно и валутно законо-
дателство.
          5. Председателят на управлението на Банката за външна
търговия да бъде с ранг на началник главно управление при Ми-
нистерския съвет.
          6. Възлага на министъра на финансите др. Димитър По-
пов, председателя на БНБ др. Кирил Несторов и председателя
на управлението на Банката за външна търговия в срок до
1.II.1964 година да изработят и внесат в Министерския съвет ус-
тав, щат и структура на Банката за външна търговия.
           7. Утвърждава за председател на управлението на Банка-
та за външна търговия др. Нешо Вълов Царевски и за замест-
ник-председател – др. Веселин Петров Тодоров.
          8. Утвърждава за заместник-председатели на Българската
народна банка другарите: Георги Димов Иванов и проф. Тотю
Тотев.
          Възлага на др. Живко Живков да внесе съответно предло-
жение в Министерския съвет.

М. Григоров

ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 5343, л. 1, 5–7. Оригинал. Машинопис.

№ 435

ОКРЪЖНО НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА НЕЙНИТЕ
КЛОНОВЕ С РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ФЕВРУАРИ 1964 Г. ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА
ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

София, , 21 март 1964 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
№ 29
БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА
№ 1

ОКРЪЖНО

До
УПРАВИТЕЛИТЕ НА
БАНКОВИТЕ КЛОНОВЕ

Относно: създаване на Българска външнотърговска банка
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I
С постановление на Министерския съвет на № 7 от 20 февруари 1964 г. се одобри основа-

ването на Българска външнотърговска банка, акционерно дружество със седалище в гр. София.
Уставът на Българската външнотърговска банка е обнародван в Държавен вестник бр. 19 от
6.III.1964 г.

Съгласно устава по-важните дейности на Българската външнотърговска банка (БВБ) са
следните:

1. Извършва разплащанията между страната и чужбина от търговски и нетърговски харак-
тер. Във връзка с това осъществява плащанията по акредитиви, инкаса, преводи и гаранции, а съ-
що така извършва покупко-продажби на чужда валута, чекове, кредитни писма и други платежни
документи.

2. Кредитира и контролира външнотърговските предприятия, извършва касовото им обс-
лужване и осъществява разплащанията им с местните и чуждестранни контрагенти.

3. Извършва и други операции, свързани с международните плащания, в това число полу-
чаване и предоставяне кредити от и на чужбина, приемане на влог и хранениe на чужда валута,
ценни книжа, благородни метали и други ценности, покупка и продажба на злато, сребро и плати-
на и пр.

Подробно функциите на БВБ са изложени в нейния устав, публикуван в Държавен вестник
бр. 19 от 6 март 1964 г.

Българската външнотърговска банка започва да оперира от 1 април 1964 г. Помещава се в
сградата на Българската народна банка – Централно управление, ул. Софийска комуна № 2 в Со-
фия.

Българската външнотърговска банка има телеграфен адрес „Булбанк“.
Девизната дирекция при Българската народна банка, считано от 1 април 1964 г. прекратя-

ва дейността си, като операциите започнати от нея или приети за изпълнение от тази дата се прех-
върлят на Българската външнотърговска банка.

II
1. За отчитане паричните отношения между Българската народна банка и Българската вън-

шнотърговска банка в раздел XI „Банкови учреждения“ на сметкоплана на Българската народна
банка се откриват следните балансови сметки:

№ 104 – „Българска външнотърговска банка – текуща сметка“
№ 108 – „Българска външнотърговска банка – заемна сметка“
Сметките се водят при Софийския градски клон.
2. От 1 април 1964 година разплащанията между Българската народна банка, други инсти-

тути и Българската външнотърговска банка се извършват, както следва:
а) заверо-задълженията между Българската външнотърговска банка и софийските банкови

клонове, както и тези с другите банкови институти в София се извършват чрез уравнителната
служба при Софийски градски клон;

б) заверо-задълженията между Българската външнотърговска банка и банковите клонове в
страната се извършват чрез Софийски градски банков клон и отчитат чрез уравнителната служба;

в) разплащанията между Българската външнотърговска банка и клоновете на Българската
инвестиционна банка, Държавната спестовна каса и ПТТ станции се извършват чрез съответните
банкови клонове по досегашния ред;

г) платежните искания срещу външнотърговските предприятия се изпращат от банковите
клонове направо на Българската външнотърговска банка, която след инкасиране одобрява сумите
чрез уравнителната служба при Софийски градски банков клон;

д) платежните искания на външнотърговските предприятия срещу предприятия в страната
се изпращат от Българската външнотърговска банка направо на съответните банкови клонове, ко-
ито след инкасиране одобряват сумите чрез Софийски градски банков клон и отчитат чрез уравни-
телната служба;

е) преводните нареждания (заверителни и задължителни писма) и платежните искания се
изготвят в един екземпляр повече за нуждите на Софийския градски банков клон.
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Преводните нареждания, дебитните, кредитните и др. платежни документи, които трябва да
се изпълнят същия ден, не се отчитат чрез уравнителната служба, а се осчетоводяват веднага, ка-
то се заверява или задължава съответно текущата сметка на Българската външнотърговска банка
при Софийския градски клон на Българска народна банка.

3. Считано от 25 март т.г. се прекратяват преводните операции по балансови сметки 115 и
116 между Девизната дирекция и банковите клонове. До 31 март 1964 г. следва да се уредят всич-
ки теглени преводи до 24 март включително.

От 25 до 31 март разплащанията между Девизната дирекция и банковите клонове се извър-
шват чрез Софийския градски клон на Българската народна банка по реда установен съгласно т. 2
раздел II на настоящото окръжно.

4. Банковите клонове от 1 април 1964 г. действуват като кореспонденти на Българската
външнотърговска банка. Същите извършват от името и за сметка на Българската външнотърговс-
ка банка валутните операции, включително и операциите по валутните бюра, които до тази дата са
извършвали по досега установения начин и при спазване разпорежданията, дадени в настоящия
раздел на окръжното.

Банковите клонове изпълняват всички нареждания на Българската външнотърговска банка
във връзка с валутните операции, валутните бюра и кредитирането на външнотърговските предп-
риятия.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА
БАНКА БАНКА
за Председател: /п/ Г. Димов Председател: /п/ Н. Царевски

ЦДА, ф. 132, оп. 26, а.е. 7, л. 192. Копие. Машинопис.

№ 436

ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЛИТЕКС БАНК И ИНВЕСТМЪНТ БАНК, БЕЙРУТ,

И С РАЗПОРЕЖДАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА
ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДВЕТЕ БАНКИ

София, 14 юли 1970 г.

ПРОТОКОЛ № 13
Заседание на 14 юли 1970 г.

Заседават: Кирил Зарев, Кръстю Данов, Георги Димов, проф. Тотьо Тотев, Драган Илиев,
Розалин Чубриев, Никола Лазаров, Владимир Доцев.

Отсъствуват: Тодор Ганчев, Веселин Тодоров, Димитър Вражалски.
Присъствуват: проф. Иван Дочев от ЦК на БКП, Иван Михов от Министерския съвет, Ге-

но Генов от Комитета за държавен контрол, Петко Антонов от ЦК на профсъюза на работниците
от административните учреждения, полиграфическата промишленост и културните институти, Ла-
зар Киров от ДСК, Желяз Проданов от БНБ и Величко Симеонов от Б[ългарската] З[емеделска и]
Т[ърговска] Б[анка], Асен Златанов и Янко Янев от БВБ

Заседанието се откри в  9 часа

Дневен ред:
1. Доклад за резултатите от дейността на ЛИТЕКС БАНК И ИНВЕСТМЪН[Т] БАНК –

Бейрут за 1969 г.
[...]
По точка 1. Управителният съвет взе следното
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РЕШЕНИЕ:

Приема по принцип доклада и решенията на УС на БВБ за резултатите и дейността на ЛИ-
ТЕКС БАНК И ИНВЕСТМЪН[Т] БАНК в БЕЙРУТ.

Задължава др. Асен Златанов – зам.-председател на БВБ да уведоми Председателя на две-
те банки в Бейрут за повдигнатите на заседанието въпроси.

Задължава другарите Янко Янев, Владимир Доцев и Желяз Проданов да разработят допъл-
нителни мероприятия за начина на отчитане дейността на банките в Бейрут пред БВБ и БНБ.

Задължава другарите Янко Янев, Владимир Доцев и Желяз Проданов да разработят указа-
ния за уточняване и конкретизиране на сметките на банките в Бейрут с оглед на реалното им отра-
зяване в баланса относно ликвидността и обезпечеността на заемите и правилното отразяване на
финансовия резултат от дейността им.

[...]
София, 14 юли 1970 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА: К. Зарев

за СЕКРЕТАР НА УС: В. Дилчева

ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 1, л. 459–460. Оригинал. Машинопис.

№ 437

ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДАЧИТЕ,
ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА

ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА И ЛИТЕКС БАНК В ЛОНДОН

София, 9  октомври 1970 г.

ПРОТОКОЛ № 16
Заседание на 9  октомври 1970 година

Заседават: Кирил ЗАРЕВ, Кръстю ДАНОВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотьо ТОТЕВ, Весе-
лин ТОДОРОВ, Драган ИЛИЕВ, Розалин ЧУБРИЕВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Никола ЛАЗА-
РОВ, Владимир ДОЦЕВ

Отсъствуват:  Тодор ГАНЧЕВ
Присъствуват: Гарабед Арамов, Крум Колев, Руси Караниколов, проф. Ив. Дочев от ЦК на

БКП, Ив. Михов от МС, Л. Цокев от ЦК на Профсъюза на работниците от административните уч-
реждения, полиграфическата промишленост и културните институти

Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
3. Доклад относно задачите, дейността и организацията на представителството на БВБ и

Литексбанк в Лондон.
[...]
По точка 3. Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема по принцип доклада относно дейността и организацията на представителството на
Българската външнотърговска банка и Литексбанк в Лондон с направените на заседанието допъл-
нения.

[...]
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София, 9 октомври 1970 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
за СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Дилчева

ПРАВИЛНИК
ЗА

ЗАДАЧИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА БВБ И ЛИТЕКС БАНК

в  Л О Н Д О Н

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Банковото представителство е орган на Българската външнотърговска банка и Литекс
Банк, съдействуващ за провеждане на тяхната платежно-кредитна политика в Англия и за повиша-
ване ефективността от валутните операции с банките на Лондонския пазар.

2. Банковото представителство работи в непосредствено сътрудничество с българското
търговско представителство в Лондон и изпълнява задачи, възлагани му от търговския представи-
тел в обсега на неговата специфична дейност, предмет на настоящия правилник.

II.  ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

3. Структурата, щатът и бюджетът на банковото представителство се утвърждават от
Председателя на БВБ, съгласувано с Президента на Литекс Банк.

4. Издръжката на представителството е изцяло за сметка на Литекс Банк.
5. Банковото представителство има следните задачи:
а) установява и поддържа редовни връзки с кореспондентите на БВБ и Литекс Банк, уста-

новява връзки с другите банки, клонове на чуждестранни банки, банкови институти и представи-
телства със седалище в Лондон;

б) следи и изучава валутното законодателство на Англия, решенията на английското прави-
телство и неговите специализирани органи в областта на международните разплащания и кредити-
рането на външната търговия, като информира за настъпилите промени БВБ и Литекс Банк;

в) следи, изучава и анализира резултатите от приложението на кредитната политика, про-
веждана в страната както и отражението є върху дейността на английските банки;

г) изучава и анализира конюнктурата на валутния и кредитен пазар в Англия, развитието на
нейния платежен баланс, валутните є резерви и стабилността на английската лира;

д) следи конюнктурата на пазара на евровалутите на Лондонския пазар и информира БВБ
и Литекс Банк за движението на лихвените проценти;

е) следи конюнктурата на пазара на среброто и златото в Лондон и информира БВБ за дви-
жението на цените;

ж) оказва съдействие на търговското представителство в Лондон при обсъждането и реша-
ването на платежни и кредитни въпроси във връзка със стокообмена с Англия;

з) по поръчение на БВБ съвместно с търговското представителство участвува в подготов-
ката и провеждането на преговори за сключване на кредитни и платежни спогодби с Англия, свър-
зани с външноикономическата и търговска дейност, като преди започването на преговорите извър-
шва всестранно проучване на въпросите и прави конкретни предложения пред БВБ.

6. Представителството по пълномощие на БВБ и Литекс Банк от тяхно име и за тяхна смет-
ка извършва следните дейности:

а) води преговори по платежните и кредитни взаимоотношения с тяхните кореспонденти в
Лондон по указания на БВБ и Литекс Банк;

б) съдействува за подсигуряване на ползуването на кредити за внос на стоки от трети стра-
ни, с оглед практическото използуване конюнктурата на Лондонския пазар;

в) съдействува за привличането на средства от пазара на евровалутите, както и за пласира-
нето на тяхни валутни средства при по-благоприятни условия;

г) съдействува за провеждане на валутни операции, представляващи интерес за  двете банки;
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д) подпомага БВБ при продажбите на сребро на Лондонския пазар;
е) по конкретни поръчения на БВБ и Литекс Банк от тяхно име и за тяхна сметка води пре-

говори и урежда платежни и кредитни въпроси с банки в други капиталистически страни.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БВБ И ЛИТЕКС БАНК

1. Представителството е подчинено на БВБ и се ръководи и контролира от Председателя на
БВБ или от негов заместник.

2. По отношение дейността, свързана с работата на Литекс банк, представителството е под-
чинено на Президента на Литекс Банк.

3. Представителят е отговорен за цялостната дейност на представителството и получава
указания и нареждания от БВБ и Литекс Банк.

4. Представителят изготвя шестмесечни и годишни доклади за валутно-финансовото състо-
яние на Англия, както и за конюнктурата на валутния и кредитен пазар в Лондон, които изпраща
на БВБ и Литекс Банк. Копие от този доклад се предава на търговския представител в Лондон.

IV. ОТНОШЕНИЯ НА БАНКОВОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО С
ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ И ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Представителството на БВБ и Литекс Банк не е съставна част на дипломатическата ми-
сия и търговското представителство.

2. Банковото представителство осъществява своята дейност в пълно съответствие с външ-
нотърговската политика на НРБ, провеждана чрез търговското представителство в Лондон.

3. При необходимост представителството установява контакти и провежда срещи и разго-
вори с отраслеви или общоикономически министерства на Англия, както и с Департамента за га-
рантиране на експортните кредити само със съгласието на търговския представител или ръководи-
теля на дипломатическата мисия.

ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 1, л. 588–589, 625–628. Оригинал. Машинопис.

№ 438

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ С
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА РЕВИЗИЯ НА ЛИТЕКСБАНК, БЕЙРУТ, ДА СЕ

ПРЕПОРЪЧА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ДА
ДАДЕ УКАЗАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИТЕКСБАНК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА

ДОПУСНАТИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА РАБОТА

София, 15 юли 1972 г.

ПРОТОКОЛ № 15
Заседание на 15 юли 1972 година

Заседават Кирил ЗАРЕВ, Георги ДИМОВ, проф. Тотю ТОТЕВ, Гарабед АРАМОВ, Весе-
лин ТОДОРОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ

Отсъствуват Крум КОЛЕВ, Драган ИЛИЕВ и Розалин ЧУБРИЕВ
Присъствуват д-р Константин ПОПОВ, Александър КРЪСТЕВ, Георги  БАНОВ, Димитър

КАСАБОВ, Илия ГЕВРЕКОВ, Елена ВОЙВОДОВА, Иван ИВАНОВ (МТСГ), Иван КАМБЕРОВ
(МССМ) и Ганчо МАРИНОВ (МССМ)

Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
6. Резултати от извършената ревизия на Литексбанк, гр. Бейрут.

Докладва: Г. Банов
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[...]
По т. 6 Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

6.1. Въз основа на материалите от ревизията на Литексбанк в гр. Бейрут през 1972 год. Уп-
равителният съвет на БНБ намира, че не са изпълнени цялостно взетите решения от управление-
то на БВБ във връзка с работата на Литексбанк:

– по премахване на съществуващото концентриране на пласментите само в няколко предп-
риятия, с оглед внасяне на по-голямо разсейване в субектите и обектите за кредитиране;

– по прилагане на марж при кредитирането на фирмите за стоките, ефектите и ипотеките;
– по усъвършенствуване механизма на кредитирането във връзка с превишаване кредитите,

неиздължаването им в срок и недопускане материална необезпеченост на ползуваните средства;
– по засилване контрола на банката по движението на текущите кредиторни сметки, с оглед

непозволяване образуването на дебитни остатъци по тях;
– по преустановяване практиката за кредитиране на стоките по продажни цени;
– по учредяване на нова  ипотека в полза на банката от „Консолидейтед Стил Лебанон“.
6.2. Управителният съвет на БНБ препоръчва на председателя на БВБ  да даде указания на

ръководството на Литексбанк да вземе мерки за отстраняване на допуснатите слабости и за подоб-
ряване на работата.

[...]

София, 15 юли 1972 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ДРУГАРЯ КИРИЛ ЗАРЕВ
Т  У  К

ДОКЛАД
От  ГЕОРГИ ИВАНОВ БАНОВ, директор на Дирекция „Ревизионна“ при БНБ Ц. У-ние

ОТНОСНО: резултатите от извършената ревизия на ЛИТЕКСБАНК гр. БЕЙРУТ.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В работата на банката е настъпило известно подобрение, което се изразява в утвърждава-
не на някои банкови мероприятия, целящи засилване контрола по доставките и особено по ползу-
ването на суровините и стоките от кредитираните фирми. Провеждан е контрол върху тяхната
дейност в годишен аспект, чрез изискване план-програми от някои фирми, създаване режим за
ползуване в по-малко кредити от постъпленията от 20 до 25%, постоянно наблюдаване текущата
дейност и поддържане близка връзка с длъжниците. Дейностите по банковите кредитни операции
и по счетоводството са правилно организирани.

През ревизирания период от м. април 1970 година до м. април 1972 година вниманието на
новото ръководство на банката е било насочено главно към консолидиране състоянието на банко-
вия пласимент и особено към подобряване състоянието на кредитите на фирмите, ползуващи голе-
ми заеми от банката. Прилагани са различни форми на кредитиране, с основната цел да не се спъ-
не напълно дейността им, но да се намаляват постепенно задълженията към банката и да се подоб-
ри гарантираността. Положителен е резултатът при най-голямата кредитирана фирма – Консоли-
дейтед Стил оф Лебанон, което е намалило размера на дълга си и постепенно подобрява реалното
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обезпечение. Неблагоприятни са обаче резултатите от банковите мерки за въздействие при фир-
мите Юналко, Ал Малия и акц. д-во „Сиале“, като размерите на задълженията и на същите спря-
мо края на 1969 г. са се увеличили с 50%, въпреки отделеното много време за контрол и наблюде-
ние върху тяхната дейност.

В известна степен за това има вина банката, като е поемала за кредитиране неограничено
разширяваната дейност по обем, вместо да ограничава кредитирането до реалното обезпечение на
дълга. Недостатъчно е изисквано от увеличаващата се печалба на кредитираните фирми с по-голя-
ма част от същата да се погасяват задълженията.

При оценката за състоянието на отделните кредити и по-специално на фирмите, ползуващи
в големи размери банкови заеми, следва да се има предвид, че същите ползуват заеми само от Ли-
тексбанк и ако се вземат крути мерки това би внесло смущение и евентуално увеличаване на рис-
ковете за банката. Усилията на ръководството на банката са обременени и със сливането на Ин-
вестмънтбанк към Литексбанк, поради прехвърлянето на още редица несигурни вземания. Това
дава неблагоприятно отражение върху ликвидността на пласмента.

Оборотните средства на банката са формирани предимно от местни банки и кореспонден-
ти – 53%, на второ място привлечени от частни лица и фирми влогове – 27% и др. Участието на
БВБ във формирането на оборотните средства от 33% е спаднало на 16%, а към 31.III.1972 годи-
на се е намалило още.

Кредитната дейност, като се вземе под внимание сумата на прехвърлените заеми от Ин-
вестмънтбанк няма увеличение, докато в привличането на чужди средства е осъществено увеличе-
ние с около три милиона лив. лири.

В структурата на пласмента по видове заеми се вижда, че има чувствително увеличение при
заема срещу сконтиране на ефекти – 5.200 х. л. л. От анализа на отделните задължения се вижда,
че увеличението на този вид заем идва главно от заема на югославското предприятие – Юнион
Инженеринг ползувало към 6.600 х. л. л. Намаление показват обаче заемите срещу реални гаран-
ции, поради намаляване дълга от Консолидейтед Стил Лебанон. Трябва обаче да се изтъкне, че
кредитът е в постоянно движение и към 31.III.1972 година е нарастнал спрямо края на годината с
1.700 х. л. л. По  останалите видове заеми има незначително увеличение с около 2.400 х. л. л. Об-
що взето кредитите се движат в рамките на едно постоянно ниво, плюс завишението им с 7.000 х.
л. л., прехвърлени от Инвестмънтбанк.

Кредитната дисциплина спрямо някои фирми не е на необходимото ниво. Допуска се пре-
вишаване на определения кредит от дирекционния съвет, като в някои случаи превишенията имат
траен характер и показват, че е  наложително преглеждането на кредитните нужди или вземане на
по-твърди мерки за ограничаване ползуването на кредита, когато се касае до провеждане мерки за
снижаване дълга или освобождаване от даден длъжник. Освен това, не са прилагани напълно ре-
шенията на дирекционния съвет при ползуване на кредити от някои фирми. Така например, при
акц. д-во „Сиале“ от м. юни 1971 година е учреден варант върху наличните алуминиеви блокове,
при уговорката, че освобождаване на същите може да стане, след като се внесе в банката с 20% в
повече от доставната им стойност. От учредяването на варанта до 31.III.1972 година, са отпусна-
ти алуминиеви блокове 522 тона, срещу които е следвало да се внесат 1.066.000 л. л., а са внесе-
ни 870.000 л. л. – 98% от доставната им стойност, или внесени в по-малко съгласно решението –
196.000 л. л. При фирмата Юналко през 1971 година е допуснато да се изплатят за разходи в  по-
вече от тези, предвидени в проекто-програмата за производство с 1.217.000 л. л. Има и редица
случаи, когато текущи кредиторни сметки месеци наред са били с дебиторни салда, а в един случай
по тази сметка е започнало движението с дебитно задължение още от откриването є. Причините за
това в някои случаи са за да не се спъне нормалната дейност на фирмите или е допускано преви-
шението от директорите.

Гарантираността на банковия пласимент при фирмите, ползуващи по-големи кредити и рис-
ковите положения, с изключение на Консолидейтед Стил Лебанон, са в такива размери, че фалита
на някои от тях би довел до сериозни  финансови смущения за банката и би видоизменил финан-
совия резултат от основаването є с понасянето на голяма загуба. Така например, търговската дей-
ност на фирмите Ал  Малия и акц. д-во „Сиале“ е намалена и същите не могат да погасяват еже-
годно начисляваните по дълга лихви. Фирмата Юналко е успяла да прехвърли част от ползувания
от  банката кредит в чужбина, под формата на капиталово участие в 6 дружества в други страни.
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Голяма част от ползувания сконтов заем е срещу документи на инкасо за изпратени стоки в чуж-
бина на същите дружества, в които фирми участва като акционер, което по същество представля-
ва оборотен капитал за тези дружества.

Контролът по състоянието на другите кредити се осъществява, чрез тримесечното рисково
табло на Банк дю Либан, като въз основа на настъпилите промени се вземат мерки за раздвижва-
не на кредита, снижаване размера или подобряване на гарантираността. Грижите по редовността
на кредитите на някои фирми с по-малка задлъжнялост са недостатъчни.

Работата на информационната служба е подобрена, сведенията са подновени, но преобла-
дават тези от 1970 година след предшестващата ревизия. Малък е броят на проучванията през
1971 година, а единични са тези от 1972 година. За повишаване резултатността на банковия конт-
рол тази информация за ползуващите по-значителни кредити, не е достатъчна.

Банката е организирала ежемесечен контрол по гарантираността на заемите само на 5 кре-
дитирани фирми, което според нас е крайно недостатъчно. При наличието на двама инспектори по
кредита би следвало да се увеличи броят на предприятията с ежемесечни проверки, на други да се
извършват тримесечно, а на някои поне шестмесечно.

При преценката за гарантираността на банковите заеми в преобладаващите случаи е прие-
мана като най-сигурна сключената ипотека в полза на банката върху недвижими имоти, а по-мал-
ко е търсена гарантираността с кредитираните стоково-материални ценности.

Във връзка с установяване размера на обезпечението не се изпълнява решението на Управ-
лението на БВБ от 1970 година, за кредитиране материалните ценности след спадане марж от 15–
25%, а ипотеките след спадане 30% марж. Неспазването на това изискване е от стремежа да не се
показва голяма необезпеченост пред Банк дю Либан, която следи за гарантираността на кредити-
те. Марж е определен само при кредитирането на 10 фирми. Използуването на марж при кредити-
рането като мярка за подобряване на банковото обезпечение се подценява.

Освен текущия контрол върху движението и състоянието на кредитите и вземането на от-
делни информационни сведения от ползуващите големи заеми фирми, от някои се изискват да
представят и годишни баланси. При извършените проверки от ревизията е установено, че много
малко фирми са представили балансите си. По нито един от представените баланси не е извършен
цялостен анализ, поради което при проверките е констатирано, че редица остатъци по балансите
на някои фирми не са изяснени, както в актива така и в пасива. Анализите са необходими и пора-
ди това, че редица фирми инкриминират балансите си с цел за прикриване на печалбите, за да пла-
щат по-малки данъци. Извършваните изчисления около обезпечението на банковите заеми непра-
вилно се счита за достатъчен анализ. В тази насока е обърнато внимание на ръководството и при
миналата ревизия, но препоръката за извършване цялостни анализи по балансите не е възприета.

Недостатъчни са били мерките на ръководството в отделни случаи за подобряване обезпе-
чението на заемите. Така дългът на фирмата Юналко се увеличава непрекъснато, без да са взети
сериозни мерки за сключване на ипотеки върху вилата му и магазина в гр. Бейрут. Не са обсъде-
ни и предприети мерки за установяване състоянието на дружествата в чужбина, в които участву-
ва и не е потърсена форма и начин за цесиране на правата му по участието или да се намери дру-
га форма за гарантиране заема в Литекс банк. Не са извършени проучвания на място за състояни-
ето на изпратените стоки с дълъг срок на плащане. Искано е от насрещните банки гарантирането
на тези плащания, но е отказано, а и самата фирма се е противопоставила много остро на едно та-
кова проучване. Не е извършена още оценка от вещо лице на ипотекираните недвижимости от
Консолидейтед Стил Лебанон, въпреки че ипотеката е за 10.000 х. л. л. и че при миналата ревизия
е обърнато внимание върху това. Има случаи когато от събраната информация се вижда, че имот-
ното и парично състояние на отделни длъжници е добро, но същите имат голяма задлъжнялост
към други банки. Разчитайки на общото материално състояние не е изисквана конкретна обезпече-
ност за банковия дълг, въпреки, че при някои фирми той е в сравнително големи размери.

Въпреки краткото съществуване на банката – 6 години, в някои случаи предоставените кре-
дити се оказват съмнително събираеми частично или изцяло, а в други случаи са се очертали като
напълно несъбираеми, поради недостатъчни проучвания при първоначалното разрешаване на за-
емите, относно платежоспособността на отделните клиенти и поради недостатъчен контрол в про-
цеса на ползуването на кредитите.

Към 31.ХII.1971 година, банката е заделила провизионни в размер на 1.723.491 лив. лири
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за посрещане евентуалните изненади от фалити, конкордати и сключване на неизбежни спогодби
с неплатежоспособни клиенти. От тази сума за 666.216 л. л. са конкретно фиксирани 10 длъжника
обявени във фалит, за повечето от които има сключени конкордати. На други 8 клиента начисле-
ните лихви в размер на 184.235 лив. лири, също са провизионирани, поради съмнителното им съ-
биране, въпреки че някои от тези вземания биха могли да се съберат напълно, какъвто е например
случаят с вземането от Антоан Храуи, възлизащо на 414.000 л. л., в това число от начислени лих-
ви 139.000 л. л. Според последната информация, имотното състояние на длъжника се оценява –
получено и записано на негово име наследство от покойния му чичо за 390.000 л. лири и по нас-
ледство от покойния му баща 998.000 л. л. Разликата от 873.039 л. л. е заделена сума срещу някои
други очертаващи се съмнително събираеми дългове. В момента се водят преговори за сключване
спогодба с клиента Акц. д-во „Сиале“, което е поискало да му се опростят 700.000 л. л. от дълга,
но това все още не е прието от ръководството на банката. От основаването си до края на 1971 го-
дина, банката е отчела нетен резултат 1.507.000 л. л., като са взети предвид преизчисленията на
печалбата при ревизията през 1970 година, за първите четири години и са заделени за съмнително
събираеми 1.723.000 л. л. Ако се вземе предвид, че съществува съмнителна събираемост за около
800.000 л. л. от клиента Ел.Малия, явно е че банката не е стабилизирана напълно и че съществу-
ват рискове за големи суми.

За банката съществуват сериозни рискове, извън тези за които има заделени провизии още
и при длъжниците Нерцес Авакян, Юналко, Спиро Жукаиен, Камил Бутрос, Бюилдинг Корпорей-
шен Ко, Син Самих, Етабилисман Бехлок и брат, Насух Сирван, Сибок Смусали и КО и др., от ко-
ито като съмнителни събираеми се очертават за около 512.000 л. л. и трудносъбираеми за около
900.000 л. л. без това за Ел.Малия.

Ръководството на банката пряко или чрез юрисконсулта следи за движението на несъстоя-
телността на клиентите, за изпълнение условията на сключените конкордати и макар с малки пос-
тъпления, задълженията няма да се понесат изцяло от банката.

При извършената проверка на касовата наличност различия не са установени.
След приключване на работния ден, касовата наличност се съхранява в специална огнеу-

порна каса с два различни ключа, единият от които се съхранява от отговорника за касовата служ-
ба, а вторият от касиера. При внасяне на парите в касата, отговорникът за касовата служба не про-
верява касовата наличност, с което не е осигурено пълното є внасяне след приключване на работ-
ния ден.

Брутната печалба на банката за последните две години показва тенденция за повишаване
спрямо 1969 година, първата с 28% и втората с 50%. В същото време обаче и общите разноски са
растяли за 1970 г. с 33% и за 1971 г. с 41%. Същите се извършват съобразно с възникналите нуж-
ди, без да има определена контролна цифра, както от общото събрание, така и от БВБ. Недостатъ-
чен е стремежът за икономичното им разходване. Все още за редица разходи не е видно по какъв
повод са извършени.

Междубанковите операции са увеличени и правилно банката се е ориентирала към насочва-
не свободните средства към депозитни операции с банки, които са съпроводени с по-малки рискове.

В работата на ръководството съществува единодействие, но някои от отговорниците за от-
делни фирми не са прилагали с необходимата последователност решенията на дирекционния съвет.

За отстраняване и недопущане в бъдеще на констатираните от ревизията нередовности и
слабости в дейността на Литексбанк, предлагам ако намерите за необходимо да се обсъдят и при-
емат следните мерки за подобряване на работата:

1. Да продължат по-целенасочено проучванията за финансовото състояние на фирмите
ползували по-големи кредити и се подобрят анализите по представените баланси, като се изисква
представянето им неколкократно, а не само в края на годината, с оглед да се прави по-правилна
оценка на активите и пасивите, във връзка с реалната гаранция на заема.

Да се увеличи броят на кредитираните фирми, на които да се прави  ежемесечно проверка
на обезпечението, а на останалите да се извършва тримесечно или шестмесечно.

2. Да не се допуска превишаване на определените кредити от дирекционния съвет и да не се
допускат дебитни салда по текущите кредиторни сметки. При обслужване и провеждане контрола на
разпределените по отговорници фирми, неотклонно да се спазват решенията на дирекционния съвет,
относно размера на разрешените кредити, условията за ползуване и сроковете за издължаване.
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3. Да се изпълняват решенията на Управлението на БВБ, досежно спадането на марж при
кредитирането на материалните ценности и срещу ипотеки от гледна точка на подобряване реал-
ното обезпечение на заемите.

4. Видовете заеми правилно да се отразяват по групи кредити, съобразно характера на
обезпечението и основанието за разрешаването.

5. Да се ограничи кредитирането на отделните фирми до размера на реалното обезпечение,
и продължат усилията за подобряване структурата на източниците и пласимента, като се насочват
кредитите към гарантирани обекти и чисто банкови операции.

6. Да се подобри информацията за състоянието на кредитираните фирми и особено за тези
ползуващи големи кредити.

7. Размерът на общите разходи да се определя от Общото събрание на акционерите и одоб-
рява от БВБ. Да се следи и недопуска превишаване по видове разходи.

8. Да се преразгледа и уточни тарифата за комисионните, за да се избегне събирането на
комисионни, в по-голям процент от предвиденото в действуващата тарифа.

9. В края на оперативния ден, отговорникът за касовата служба, преди влагането на налич-
ността от оперативните каси  в специалната огнеупорна каса имаща два различни ключа, да прове-
рява наличните пари по пачки и ролки, а остатъците поединично. Вторият ключ от огнеупорната
каса и занапред да се съхранява от отговорника за касовата служба.

10. Задължението на Антоан Храуи да се даде в съд.
11. Да се изиска от Литексбанк да разработи в определен срок мероприятия за подобряване

на работата и за срочното отстраняване на констатираните от ревизията нередовности и слабости.

София, 15.VI.1972 г.
ДИРЕКТОР: Г. Банов

ДЦА, ф. 132, оп. 31, а.е. 5, л. 481, 483–484, 660–667. Оригинал. Машинопис.

№ 439

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРОВ СЪС СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИТЕКС

БАНК, БЕЙРУТ, И С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЙНОТО УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3 900 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА ОТ РИСКОВИЯ Є ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ НА

ЗАГУБИТЕ ОТ НЯКОИ КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ И ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА Є С
4 300 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА

София, преди 31 януари 1975 г.

За служебно ползване
     До

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря СТАНКО ТОДОРОВ

Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ* – председател на Българската народна банка

ОТНОСНО: Провеждане на някои оздравителни мероприятия за по-нататъшно укреп-
ване и развитие на ЛИТЕКС БАНК – Б е й р у т

Другарю Тодоров,
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Българската банка в Ливан – ЛИТЕКС БАНК е създадена през 1966 година. Тя функцио-
нира като смесена българо-ливанска организация с капитал 2.2 млн. долара, в който българското
участие е 97%.

За изминалия период ЛИТЕКС БАНК е увеличила с повече от 8 пъти обема на балансова-
та си сума, която към 30.IХ.1974 година достигна 140 млн. долара. По този показател нашата бан-
ка се нарежда в първите 20 от всичко 74 банки в Бейрут.

Развитието на ЛИТЕКС БАНК през изтеклия период е вървяло по две основни взаимно
свързани линии:

– едната линия на развитие е чисто финансова, а другата е
– изграждането на банката като фактор за осъществяване на двустранните ни стопански от-

ношения с Ливан и като средство за развитие на българо-арабските отношения изобщо.
За периода от нейното съществуване до 31 декември 1974 година ЛИТЕКС БАНК е реали-

зирала пряко и косвено печалба в размер на 1.750 хил. долара, което представлява 83% от разме-
ра на българското участие в акционерния капитал.

От тази печалба 1.102 хил. щ. долара са безвъзвратно преведени в страната по сметки при
Българска външнотърговска банка, 405 хил. щ. долара са включени в резервния фонд на ЛИТЕКС
БАНК, който също безвъзвратно принадлежи на българската страна и 243 хил. щ. долара са израз-
ходвани за издръжка на представителствата на ЛИТЕКС БАНК в София и Лондон и представи-
телството на Българска външнотърговска банка в Лондон, чиято издръжка е поета изцяло от ЛИ-
ТЕКС БАНК.

Освен това, от реализираните валутни приходи ЛИТЕКС БАНК е заделила за покриване на
рискове и загуби една значителна сума в размер на 3.0 млн. щ. долара. Това е нормално за рабо-
тата на банките в капиталистическите страни и особено в страни с подчертана нестабилност и бър-
зо изменяща се конюнктура, каквито са и арабските страни. Общо взето по същия начин постъп-
ват и други чуждестранни банки в Ливан. Така например, съветската банка в Бейрут МОСКОВИ
НАРОДНИ БАНК е заделила до края на 1973 година 2.4 млн. щ. долара за този фонд.

В същност най-важният резултат от досегашната финансова дейност на ЛИТЕКС БАНК е
от една страна обстоятелството, че с получената досега чиста печалба в размер на 1.750 хил. дола-
ра българският капитал, вложен в ЛИТЕКС БАНК безвъзвратно е възстановен в размер на 83%,
а от друга страна факта, че е формиран фонд от средства във валута за посрещане на рискове и за-
губи от дейността є.

Основният резултат от втората дейност на банката е, че след първоначални неудачи и лута-
ния тя е поела един правилен и плодотворен път на своето развитие. Ако тя продължи да се разви-
ва по него, очакват се не само добри финансови резултати, но също така решително ще се засили
нейната роля в българо-арабските отношения, както и в българо-арабското сътрудничество изоб-
що. Следователно, може да се направи заключението, че в досегашното си развитие ЛИТЕКС
БАНК е изживяла периода на своето установяване и укрепване, изживяла е периода на своите дет-
ски болести и сега се намира в период, когато натрупаният опит може да даде по-големи и значи-
телни резултати във всички области на нейната дейност.

От известно време банката насочва своето развитие предимно в междубанкови операции, ко-
ито са по-гарантирани, по-бързо обръщаеми, рентабилни. От всичко 140 млн. долара, 94 млн. вече са
вложени в банките. Тази насока на развитие доведе до увеличение близо 3 пъти брутната печалба на
банката през последните две години и създаде възможност тя да пристъпи към окончателното разре-
шаване проблемите, създадени досега от неудачното кредитиране на ливански фирми.

В началния период на своята дейност преди да добие международно доверие банката е кре-
дитирала само ливански фирми. Предоставени са някои заеми за основни средства на новосъзда-
дени промишлени и търговски предприятия, както и на съществуващи такива. Погашението на
кредитите не се е свързало с бързо реализирани стоково-материални ценности, с достатъчно обез-
печение и гаранции, което е довело да неблагоприятни последици за ЛИТЕКС БАНК. Образува-
ни са несигурни и несъбираеми вземания.

От предоставените кредити на местни промишлени, търговски и други фирми една част –
около 12.8 млн. долара са непълно обвързани и съмнителни. За 8.9 млн. долара от тях има ипоте-
ки и учреден залог върху стоково-материални ценности, а разликата от 3.9 млн. долара е очаква-
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ната загуба при тяхната ликвидация. По фирми загубата се очертава както следва:

1. Завод за алуминиеви профили „СИАЛЕ“ – 1.130 х. дол.
2. Завод за синтетични бои „ЮНАЛКО“ – 1.766 – „–
3. Дружества за търговия с леки коли „ЕЛ МАЛИЯ“ –     400 – „–
4. Бившият представител на „КООПИМПЕКС“,
    София, Нерцес Авакиян –     167 – „–
5. Други клиенти –     450 – „–
                                                                                                         –––––––––––
 Всичко:    3 913 х. дол.

За понасяне на най-малко загуби от тези клиенти са възможни следните пътища:
1. Завода за алуминиеви профили „СИАЛЕ“ е станал клиент на ЛИТЕКС БАНК през 1967

година, като преди това през 1961 година е бил в несъстоятелност и прекъснал плащанията си към
други банки, а през 1963 година е обявен във фалит, който приключва със споразумение с креди-
торите.

В отделните етапи на своите взаимоотношение с фирмата ЛИТЕКС БАНК е търсила сред-
ства, които да създадат нормални условия за работа, осигуряващи взаимен интерес.

Финансирането на завода от страна на банката е било осигурявано почти през всички пери-
оди. Въпреки това фирмата не е изпълнявала производствено-финансовата си програма, както и
плана за погасяване задълженията си към банката.

Все в стремежа си да намери решения за развитие ЛИТЕКС БАНК не е предприела углав-
но-наказателни мерки спрямо президент-генералния директор на фирмата за фалшифициране през
1969 година от същия полици за 201 хил. долара и за влизането му с взлом в депозитния склад на
банката, намиращ се в района на завода.

По вина на клиента кредитирането е прекъсвано и възобновявано през 1973 година във
връзка с протокол № 14/16.Х.1973 година на Комисията за икономическо и научно-техническо
сътрудничество при Министерския съвет, относно активизиране сътрудничеството с ливанските
дружества „СИАЛЕ“ и „ЮНАЛКО“.

За едно значително количество продукция на сума 1.125 хил. долара бе осигурен пласмент,
суровини и цялостно финансиране издръжката на производството. Тази обстановка бе използвана
от ръководството на ЛИТЕКС БАНК за поставяне наново искането клиента да признае размера на
дълга си от 3.419 хил. щ. долара, както и да увеличи наличната ипотека в полза на банката от 1.500
хил. щ. долара до размера на дълга, с оглед пълното обезпечаване на вземането. И в този случай
собственикът на фирмата, ръководейки се от стремежа да търси изгода само за себе си, наново е
отказал законните искания на банката. Нещо повече, същият се е опитал да се изплъзне от контро-
ла на ЛИТЕКС БАНК като е предложил на ДТП „Рудметал“ посредничеството на друга ливанска
банка. Тези му намерения са били своевременно осуетени от банката със съдействието на „Рудме-
тал“. При сделки с други клиенти на „СИАЛЕ“ ЛИТЕКС БАНК е предлагала кредитиране срещу
реални гаранции, като залагане на суровините в депозитен склад на банката извън завода, предос-
тавяне неотменяеми банкови гаранции и други, осигуряващи плащането на продажните стоки при
ЛИТЕКС БАНК. С изключение на сделките с България собственикът на фирмата не приема тези
условия.

В процес на провеждане на мероприятията по цитирания протокол още веднъж се доказва,
че въпреки предложеното ни сътрудничество на взаимно-изгодна основа собственикът на „СИА-
ЛЕ“ продължава да [си] служи с безкомпромисни действия, включително шантаж, провокации и
клеветническа кампания.

И в Българската външнотърговска банка се извърши значителна конкретна работа за акти-
визиране на деловите връзки на клиента със заинтересовани български организации. В резултат на
това и на мероприятията, приети с протокола на комисията, ЛИТЕКС БАНК успя да извлече из-
вестен положителен ефект.

При капацитет около 3.600 тона годишно производство на алуминиеви профили, очертава
се в бъдеще заводът да работи с едва 20% от своите възможности. Същият не е в състояние сам да
си подсигури поръчки за минималното количество (1.200 тона), обезпечаващо рентабилност. През
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1975 година и следващите години не съществуват реални възможности за попълване капацитета
на завода до необходимия минимум и чрез сътрудничество с български стопански организации. За
1975 година се предвижда внос от „Рудметал“ на алуминиеви профили само за 160 тона, а в след-
ващите години страната ще задоволява нуждите си от собствено производство.

В констатациите на Комисията за контрол на банките при Централната банка в Ливан по
отношение на този клиент се подчертава, че възстановяването на дълга му към банката ще бъде
трудно, като се има предвид обстоятелството, че не е осигурена ипотека в полза на банката до
пълния размер на вземането є.

Поради лошия морал на клиента и липса на перспектива за по-нататъшно сътрудничество с
български стопански организации ЛИТЕКС БАНК не е в състояние да въздействува с банкови,
юридически и други средства на клиента, както и да осигури пълен контрол върху дейността на
фирмата.

При създалите се обстоятелства, необходимо е да се пристъпи към доброволна ликвидация
на дружеството под контрола на банката. Тази форма за уреждане на взаимоотношенията е с пре-
димство както за ЛИТЕКС БАНК, така и за „СИАЛЕ“, тъй като му осигурява продажба или час-
тично преотстъпване на завод в експлоатация. Очакваната загуба на ЛИТЕКС БАНК е в размер на
1.103 хил. щ. долара. В случай на несъгласие на собственика следва да се предприемат съдебни
действия за обявяването му във фалит.

Както е известно, обявяването във фалит е крайна мярка за събиране на вземането, при ко-
ето клиентът преустановява своята дейност, организацията му се разстройва, на длъжника се от-
нема правото да ръководи предприятието и да се разпорежда с имуществото си. Съдебното произ-
водство трае 3–5 и повече години. През този период имуществото на длъжника намалява стой-
ността си, тъй като предприятието престава да бъде нормално действуващ механизъм. Фалитът е
свързан и със значителни допълнителни разходи, с което фактически се намаляват активите на
длъжника.

2. По отношение завода за синтетични бои „ЮНАЛКО“ ЛИТЕКС БАНК е полагала много
и конкретни усилия за развитието на завода. Всяка година без изключение производствено-финан-
совия план на завода е бил обезпечаван с редовно и пълно кредитиране. Все с оглед да улесним
собственика банката е дала съгласие голяма част от продажбите на завода да се извършат на кон-
сигнация, покрита от банката с допълнителни заеми. И това улеснение е било създадено от ЛИ-
ТЕКС БАНК, за да се преодолеят до известна степен трудностите на голямата конкуренция. Нап-
равено е било повече, отколкото е необходимо и са били изчерпани до край всички възможности
за въздействие.

Капацитетът на завода е около 4.500 тона водни, маслени и индустриални бои годишно.
През последните години същият е бил използван около 40% поради ограниченията на пазара и ви-
соката конкуренция.

Рентабилността на завода се осигурява при производство на минимум 2.500 тона готова
продукция, нещо, което досега не е достигнато. Само в Ливан има 40 броя фабрики за производс-
тво на бои, от които 3 произвеждат под американски лиценз.

Мероприятията, проведени от Българска външнотърговска банка и тези по протокол № 14
от 1973 година на К[омитета за] И[кономическо и] Н[аучно-] Т[ехническо] С[ътрудничество] при
МС доведоха до известни положителни резултати, изразяващи се в подобрение обезпечението на
заемите на фирмата към банката. Но производството на завода е безперспективно за нашата стра-
на, не съществуват възможности и за промишлено коопериране. През 1975 година по план не се
предвижда внос на синтетични бои по второ направление. Страната може да задоволи нуждите си
от внос от ГДР при цена 900 съветски рубли за тон вместо внасяните от „ЮНАЛКО“ – 1.100 щ.
долара на тон.

Години наред собственикът на завода е заблуждавал банката като предумишлено е предста-
вял фиктивни вземания от страните на Персийския залив, като по този начин е отклонил и обсебил
над 1.300 хил. щ. долара.

Срещу задълженията на „ЮНАЛКО“ в размер на 5.260 хил. щ. долара наличното обезпече-
ние на банката е за около 3.500 хил. щ. долара, състоящо се от сгради, съоръжения, суровини, го-
това продукция и други.

Деловите и морални качества на клиента са под допустимия минимум.
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В констатациите на комисията за контрол на банките при Централната ливанска банка по
отношение на този клиент се посочва, че ЛИТЕКС БАНК е отпускала кредити под различни нере-
довни форми от една страна, и от друга, че средствата не са изразходвани за предназначените це-
ли. Тези констатации съвпадат напълно с нашите. Предлага се и за този клиент доброволна ликви-
дация под контрола на банката, при което интересите на ЛИТЕКС БАНК и „ЮНАЛКО“ ще бъдат
по-малко засегнати. Преценява се, че клиентът ще съдействува за този начин на уреждане взаимо-
отношенията му с банката. В противен случай ще се прибегне към фалит. Очакваната загуба е око-
ло 1.760 хил. щ. долара.

3. Дружеството за търговия с леки коли „ЕЛ МАЛИЯ“ все още не може да преодолее изк-
лючително голямата конкуренция в този вид търговия и остава нерентабилно. Това наше станови-
ще се потвърждава и от Комисията за контрол на банките при Централната ливанска банка, която
счита, че операциите на дружеството „ЕЛ МАЛИЯ“ не могат да бъдат печеливши и препоръчва да
се преустанови кредитирането му.

За да покрие разходите си, фирмата е допуснала отклоняване на средства на ЛИТЕКС
БАНК, които са достигнали сумата от около 650 хил. долара. По същество той е заблуждавал бан-
ката, като е разчитал, че измамата му не ще бъде разкрита. Взети са от банката мерки за прехвър-
ляне на права (цесия) върху банката на вземания на клиента от други организации и фирми. Ед-
новременно с това „ЕЛ МАЛИЯ“ има възможност да преотстъпи представителството си за про-
дажба на леки коли „АУДИ“ в Ливан на друга фирма. Банката взима всички възможни правни и
практически мерки, за да получи това възнаграждение.

Фактически вече е създадена обстановка за доброволна ликвидация на фирмата под конт-
рол на ЛИТЕКС БАНК, за което в предварителни разговори между ръководството на банката и
клиента последният вече е дал съгласие. Очакваната загуба е около 400 хил. щ. долара.

4. Бившият представител на „КООПИМПЕКС“ – София Нерцес Авакян е без доказани
възможности да погаси задълженията си. Проучванията на банката, както и практическите резул-
тати от експлоатацията на бижутерийния му магазин при съществуващата конкуренция и печалба
доказаха, че единствено с дейността си в магазина клиентът не може да издължи задълженията си
към ЛИТЕКС БАНК. При годишен оборот 130 хил. щ. долара от магазина клиентът трябва да пок-
рие общи разходи и лихви в размер на 34 хил. щ. долара, което е неосъществимо. Предлага се обя-
вяването му във фалит.

Фалитът дава право на банката да преследва углавно Нерцес Авакян за фалшифицираните
от него през 1970 година полици в размер на 66 хил. щ. долара, в който случай ливанската юрис-
пруденция предвижда лишаване от свобода. Обявяването във фалит в този случай има и предимс-
твото, че банката може да претендира заедно с другите евентуални кредитори върху оборотните
средства на магазина – бижута и часовници.

5. По отношение на останалите клиенти с относително по-малки дългове, но без перспекти-
ва за издължаването им, ЛИТЕКС БАНК вече е завела дела за обявяване във фалит.

Тези несполуки на ЛИТЕКС БАНК в работата є с ливански клиенти потвърждават факта,
че специфичните особености на Бейрутския пазар изискват изключително добро познаване на
арабските при[й]оми и форми на действие, които се различават от другите капиталистически стра-
ни по отношение на лоялност и търговско доверие.

За покриване на очакваните загуби от неудачно кредитираните фирми, както по-горе се каз-
ва, ЛИТЕКС БАНК вече разполага с 3.0 млн. щ. долара рисков фонд. Недостига от 0.9 млн. щ. до-
лара банката ще осигури от брутната си печалба за 1975 година, през която година фактически ще
се използуват средствата от фонда. Следва да изясним, че съгласно Ливанското законодателство,
набраните в рисковия фонд средства могат да се възстановят като печалба за разпределение от ак-
ционерите след като се обложат с 40% данък общ доход. При нашия случай от набраните 3.0 млн.
щ. долара ливанската държава би взела 1.2 млн. долара, ако не ги използуваме за покриване на за-
губи.

Предлаганите мероприятия за решаване проблемите на ЛИТЕКС БАНК с неплатежоспо-
собните є клиенти ще дадат благоприятно отражение върху общото състояние и перспективите за
развитие на банката, а именно:

а) На базата на натрупания опит от търговска експлоатация на банка в капиталистически
условия, ЛИТЕКС БАНК ще бъде в състояние да вложи високо ефективно освободените от тези
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клиенти средства. Създават се условия със същите тези средства по интензивен път банката да
компенсира пропуснатите досега чисти печалби за страната;

б) Ще се спре заделянето на суми в големи размери в рисковия фонд на банката. Цялата
очаквана печалба на ЛИТЕКС БАНК за следващите години от около 1 млн. щ. долара годишно
след плащане на данък доход към ливанската държава ще се превежда в страната;

в) набелязаните мероприятия ще се възприемат като оздравителен процес и още повече ще
укрепят името на ЛИТЕКС БАНК както във финансовите органи на ливанската държава, така и по
отношение на целия Бейрутски паричен и кредитен пазар;

г) ще се даде възможност на ЛИТЕКС БАНК още повече да съсредоточи усилията си за
по-ефективно провеждане на основните и перспективни за нея кредитни операции.

*
*       *

За успешното провеждане на начертаната линия за развитие на междубанковите операции
на ЛИТЕКС БАНК е необходимо също така да се увеличи и капитала на банката.

Известно е, че в съвременното развитие на международното банково дело настъпиха значи-
телни изменения, изразени в окрупняване на банките в национален и международен мащаб чрез
сливане, обединяване и създаване на големи многонационални банкови институти с крупен акци-
онерен капитал. Тази тенденция се прояви и на бейрутския паричен пазар, където при голям инте-
рес от страна на редица чуждестранни банкови и финансови групировки се засилва процеса на
концентрация на банковия капитал. С оглед бъдещото развитие на операциите си 16 ливански бан-
ки в последно време увеличиха капитала си, в т.ч.:

– Либерал банк                                    – от 2.2 на 19 млн. щ. долара
– Араб Либийн Тунизиън банк          – от 1.3 на 4.3 – “ –
– Банк Ауди                                         – от 1.9 на 4.3 – „–
Развитието на дейността на ЛИТЕКС БАНК изисква още по-голямо разширяване на дело-

вите є взаимоотношения с местните и чуждестранни банки. Увеличаването на капитала ще укрепи
авторитета на банката и ще повиши доверието на работещите с нея местни и чуждестранни банки,
тъй като размерът на капитала е важен показател при общата оценка за състоянието на банките и
тяхната платежоспособност при определяне обема на проверяваните операции.

Увеличението на капитала ще подчертае още повече намеренията и заинтересоваността на
нашата страна от трайно настаняване и разширяване на стопанските ни отношения със страните от
близкия Изток.

Увеличението на капитала ще повиши доверието на частните вложители на ЛИТЕКС
БАНК, а следователно и привличането на средства от частни лица като траен източник за кредит-
ните операции на банката.

По-големият капитал ще увеличи възможностите на ЛИТЕКС БАНК да ползува в по-зна-
чителен размер и при по-изгодни лихвени условия на средства в ливански лири от Централната
ливанска банка.

Предвид на гореизложеното относно някои оздравителни мероприятия и укрепване разви-
тието на ЛИТЕКС БАНК – Бейрут и основанията за увеличаване на капитала на банката предла-
гам Министерският съвет да вземе следните решения:

1. Разрешава да се използува от рисковия фонд на ЛИТЕКС БАНК 3.9 млн. щ. долара за
покриване на загубите от неблагоприятно проведените кредитни операции.

2. Дава съгласие Българската външнотърговска банка да увеличи капитала на ЛИТЕКС
БАНК с 4.3 млн. щ. долара, като за източник ползува резервния си фонд във валута. **

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Никифоров

ЦДА, ф. 136, оп. 60, а.е. 188, л. 8–18.  Оригинал. Машинопис.

* Веселин Никифоров (род. 5.I.1927 г.) Роден във Вършец. Завършва висше образование във Висшия
икономически институт „Карл Маркс“ в София през 1951 г., специалност „Планиране“. От 1966 г. е
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професор. От 1981 г. − член-кореспондент на БАН. Работи в Икономическия институт на БАН. През
1966−1974 г. е заместник-председател и първи заместник-председател на Държавния комитет за плани-
ране. Председател на БНБ от 8.VII.1974 г. до 3.I.1984 г., като през 1975−1984 г. е същевременно и член на
Министерския съвет. През 1984−1987 г. е председател на Комитета за социална информация при
Министерския съвет.

** Във връзка с одобряването на тези предложения виж Разпореждането на Министерския съвет,
док. № 440.

№ 440

РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО
ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ЛИТЕКС БАНК, БЕЙРУТ, С 4 300 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА

София, 1 февруари 1975 г.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т Е Р С К И    С Ъ В Е Т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е   № 27

НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
от 1 февруари 1975 година

      за увеличаване на българското дялово участие в капитала на
българо-ливанската банка „Литекс банк“ – Бейрут

БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Р А З П О Р Е Д И:

Приема за сведение предложените от БНБ мероприятия за подобряване работата на „Ли-
текс банк“.

Българската външнотърговска банка да проведе с ливанския съдружник преговори за уве-
личаване с 4,3 милиона щатски долара деловото участие на българската страна в капитала на бъл-
гаро-ливанската банка „Литекс банк“ в Бейрут, като в устава на последната се внесат съответни
изменения. Необходимата сума във валута да се вземе от резервния фонд на Българската външно-
търговска банка.*

София,             януари 1975  г.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ст. Тодоров

Първи зам.-председател
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Т. Цолов

Членове на бюрото на
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]     [- - -]
[- - -]              [- - -]                Ж. Живков
                                                 Ив. Илиев
Гл. секретар на
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]
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–––––––––––––––––––––
С Ъ В Е Т Н И К: [- - -]    [- - -]      [- - -]

СЪВЕТНИК-ЮРИСТ: [- - -]

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА: [- - -]

Секретар на
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [- - -]

СЪГЛАСУВАНО С:
За МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ: [- - -]
За МИНИСТЪРА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ: [- - -]
За МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ: [- - -]
За ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Д К П: [- - -]
МИНИСТЪРА НА СНАБДЯВАНЕТО И ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ:

ЦДА, ф. 136, оп. 60, а.е. 188, л. 1. Оригинал. Машинопис.

* Във връзка с това Разпореждане на Министверския съвет виж доклада на председателя на БНБ
Веселин Никифоров,  док. № 439.

№ 441

ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА БНБ И
БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА, С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ЛИТЕКС БАНК, БЕЙРУТ, СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКАТА
ВОЙНА В ЛИВАН И ПОНЕСЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЯ ЗАГУБИ, И С РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ
СЪГЛАСИЕ НА ЛИТЕКС БАНК ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ С ФИРМИТЕ „СИАЛЕ“, „ЮНАЛКО“

И „ЕЛ МАЛИЯ“ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ЛИТЕКС БАНК

София, 24 юни 1977 г.

ПРОТОКОЛ № 8/5
Заседание на 24 юни 1977 година

Заседават: проф. Веселин НИКИФОРОВ, Димитър ВРАЖАЛСКИ, Димитър КАЛИНОВ,
Васил КОЛАРОВ*, Христо ХAРАЛАМБОВ, Емил УЗУНОВ, Р.ЧУБРИЕВ, П.МАРИНОВ, Д.
КАЙРЯКОВ

Отсъствуват: Драгомир ГРОЗЕВ
Присъствуват: Тр. Алексиев, Г. Банов, В. Владимиров, Ив. Кечеджиев, Ж. Жеков, Т. Тео-

филова, Г. Арамов, Я. Янев, Ил. Костов
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
2. Доклад за състоянието и перспективите на Литекс банк.
Докладва – Г. Арамов
[...]
По точка 2. Управителните съвети на БНБ и БВБ взеха следното

РЕШЕНИЕ:
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2.1. Приема за сведение план-програмата за развитие на Литекс банк за 1977 г. с предвиж-
даната чиста печалба от 2 400 000 лив. лири за 1977 г. и от 3 617 000 лив. лири – за 1978 г., с коя-
то до края на 1978 г. се обезпечават достатъчно средства за покриване на загубите от военния и
довоенния период, посочени в следващите точки на настоящото решение. От началото на 1979 г.
Литекс банк цялостно да се освободи от нуждата да покрива загуби, а заделените средства за про-
визии да се стабилизарат.

Дава съгласие в случай на временно затруднение при изпълнението на тази програма БВБ
да предоставя на търговска основа краткосрочни депозити до размер на 10 млн. щ. долара.

Реализирането на допълнителна печалба и увеличението на балансовата сума над предвиде-
ното в план-програмата да се извършва в зависимост от конкретните условия за привличане на
средства и тяхното ефективно и гарантирано пласиране.

2.2. Приема за сведение, че нанесените щети на Литекс банк в резултат на гражданската
война се оценяват на 18 505 000 лив. лири. При обсъждането бе установено, че посоченита сума е
дадена като средна оценка и в този смисъл се явява реална. С това общо загубите на Литекс банк
от кредитирането на местни клиенти ще възлезе на 27 505 000 лив. лири, включващи 18 5050 000
лив.лири щети от войната и 9 000 000 лив. лири загуби от дейността на банката с местните клиен-
ти от довоенния период.

Приема за сведение, че междувременно Литекс банк е покрила част от причинените щети
от гражданската война в размер на 1683 хил.лив.лири, както и че е уредила вземанията си от фир-
мите Н. Авакян, М. Саег и К. Бук с предвидени загуби от 536 хил. лив. лири, с което общите загу-
би, предстоящи за покриване от Литекс банк, възлизат на 25 286 хил. лив. лири.

2.3. Дава съгласие при необходимост от ефективно покриване на загубите на Литекс банк
да ползува средства от рисковия си фонд до размер на посочената сума – 25 286 хил. лив. лири.

2.4. Приема за сведение възникналите в резултат на военните събития в Ливан промени в
хода на изпълнението на оздравителните мероприятия по отношение на кредитираните фирми
„СИАЛЕ“, „ЮНАЛКО“ и „АЛ МАЛИЯ“. Във връзка с това дава съгласие:

А – за сключване на договора с фирмата „СИАЛЕ“ при следните принципни условия:
а) самофинансиране на „СИАЛЕ“ извън Литекс банк;
б) от установения към 30.VI.1977 година дълг в размер на 9 975 000 лив. лири да се напра-

ви бонификация в полза на „СИАЛЕ“ в размер на 2 975 000 лив. лири, която бонификация обхва-
ща начислени лихви, в това число и през периода на войната;

в) „СИАЛЕ“ да поеме задължението да изплати сумата от 7 000 000 лив.лири по погасите-
лен план на база 500 000 лив.лири годишно плюс припадащите се лихви, изчислявани на база пе-
риодически преразглеждащ се лихвен процент за междубанкови операции, завишен с 0,5%;

г) „СИАЛЕ“ да поеме задължението да увеличи размера на ипотеката върху завода в пол-
за на Литекс банк от 3 500 000 лив.лири на 7 000 000 лив. лири;

д) в случай че „СИАЛЕ“ не увеличи размера на ипотеката или не изплати втората или вся-
ка следваща вноска за погасяване на дълга, Литекс банк да има право да анулира договора и да
предяви съдебен иск за пълния размер на дълга (без бонификацията) – 9 975 000 лив. лири.

Задължава Литекс банк преди сключването на договора със „СИАЛЕ“ да проучи по ливан-
ското право въпроса за давността по отношение на бонификацията от 2 975 000 лив. лири, в слу-
чай че при неизпълнение на споразумението се стигне до предявяване на съдебен иск за пълния
размер на дълга.

Б – за сключване на договор с фирмата „ЮНАЛКО“ при условията, посочени в доклада.
В – за принудително събиране на вземанията на Литекс банк от фирмата „ЕЛ МАЛИЯ“.
2.5. Задължава Литекс банк при взаимоотношенията с клиентите си да се съобразява с

изискванията на ливанското законодателство, като обезпечава вземанията си с оглед същите да не
бъдат погасени по давност, да се предотвратява евентуално данъчно облагане на договорените бо-
нификации.

2.6. След получаване одобрението на компетентните органи в НРБ, Литекс банк да напра-
ви постъпки пред съответните ливански органи за получаване на разрешение за откриване на кло-
нове на Литекс банк в Бейрут, с оглед чрез разкриването на клон в християнската част на Бейрут
да се обезпечат условия за развитието на операциите на банката в тази част на града. Откриване-
то на клон да се извърши по условията, изложени в доклада.
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2.7. Др. Г. Аврамов и др. Я. Янев да подготвят докладна записка до Министерския съвет от-
носно последиците от гражданската война в Ливан за Литекс банк и перспективите за нейното раз-
витие през 1977 и 1978 г., като се поиска съгласие за откриване на клон в християнската част на
Бейрут.

София, 24 юни 1977 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: проф. В. Никифоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БВБ: Д. Калинов
ЗА СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Ж. Баев

СЕКРЕТАР НА УС НА БВБ: Е. Григорова

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ

Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ДИМИТЪР КАЛИНОВ – председател на Българска външнотърговска банка

О Т Н О С Н О: приложението на т.2.4. от Протокол № 8 на Управителните съвети на БНБ и
БВБ за сключване на договор между ЛИТЕКС БАНК и фирмата „СИАЛЕ“.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С горното решение на Управителните съвети на БНБ и БВБ бяха определени принципни-
те условия за сключване на договор за уреждане на взаимоотношенията между ЛИТЕКС БАНК и
фирмата „СИАЛЕ“.

С писмо от 19.VIII.1977 год., Председателят на ЛИТЕКС БАНК ни уведомява, че са прове-
дени окончателни преговори с фирмата и е предстоящо подписването на договор по условия съот-
ветствуващи на принципните изисквания на гореспоменатото решение, с изключение на условие-
то за изплащането на лихвата.

Решението предвижда „СИАЛЕ“ да поеме задължението да изплати сумата от 7 млн. лив.
лири по погасителен план на база на 500 хил. лив. лири годишно плюс припадащите се лихви, из-
числявани на база периодически преразглеждащ се лихвен процент за междубанкови операции, за-
вишен с 0,5%.

Позовавайки се на реалните си възможности за годишни погашения, фирмата „СИАЛЕ“
предлага през първите 10 години от погасителния период да заплаща годишно по 650.000 ливанс-
ки лири, от които 500.000 лив. лири главница и 150.000 лив. лири лихва. В случай, че припадаща-
та се годишна лихва надхвърля сумата от 150.000 лив. лири, разликата от дължимата лихва да се
изплаща през останалия период от договорения срок за погашение.

Предвид безуспешните опити на ЛИТЕКС БАНК да наложи определеното от Управител-
ните съвети принципно условие по отношение изплащането на лихвата, председателят на ЛИ-
ТЕКС БАНК иска съгласие за приемане на гореспоменатия начин за изплащане на лихвата.

При сегашното лихвено равнище в Ливан за тримесечните междубанкови депозити лихва-
та за първата година би възлязла на 210 хил. ливански лири. В случай, че се приеме предложени-
ето на фирмата, то разликата от 60 хил. ливански лири ще се изплаща през последните 5 години от
погасителния период. Това по същество би означавало предоставяне на безлихвен кредит на фир-
мата за размера на неизплатената лихва.

С оглед запазването на интересите на ЛИТЕКС БАНК при изпълнение на решението за
сключване на договор със „СИАЛЕ“, предлагам да дадем съгласие фирмата „СИАЛЕ“ да изплаща
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за периода на първите 10 години глобална сума от 650.000 лив. лири, с която да се изплащат в пъ-
лен размер дължимите лихви по непогасения дълг, като разликата до 650.000 лив. лири служи за
погасяване на главницата. Остатъкът от главницата в края на 10 година и припадащите є се лихви
следва да бъдат изплатени следващите 5 години.

По този начин ще се удовлетвори искането на „СИАЛЕ“ да не заплаща повече от 650.000
лив.лири годишно в първите 10 години. Същевременно се запазват както интересите на ЛИТЕКС
БАНК, която ще избегне предоставянето на безлихвен кредит за неизплатената част от дължима-
та лихва, така и интересите на фирмата „СИАЛЕ“, която ще има възможност да погасява в опре-
делени случаи предварително част от дължимата главница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Калинов
[Върху докладната – надпис:]  Съгласни:

Бейрут, 13 юни 1977 г.

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
проф. В. НИКИФОРОВ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БВБ
др. Д. КАЛИНОВ

С О Ф И Я

ДОКЛАД
от Гаро АРАМОВ, Президент-генерален директор на ЛИТЕКС БАНК, Бейрут

ОТНОСНО: Последиците от гражданската война в Ливан върху ЛИТЕКС БАНК и
перспективите за развитието на банката през 1977 и 1978 г.

Др. Председател,

Дейността на ЛИТЕКС БАНК през 1975 и 1976 г., постигнатите от нея резултати и непос-
редствени перспективи за развитието є носят силния отпечатък на 19-месечната гражданска вой-
на в Ливан, която основно разтърси икономиката на страната. Обемът и разновидността на поне-
сените народостопански загуби, интензивността на причинените щети и продължителността на
тяхното отражение при отделните отрасли, както и условията на възстановителния процес обусла-
вят в голяма степен оценките за дейността на банката през последните две години и насоките за
нейното по-нататъшно развитие.

Неблагоприятните последици от войната за ливанското народно стопанство се оценят на
около 29 млрд. Л[ивански] Л[ири] и се категоризират в две групи:

А. Физически загуби –   7,5 млрд. ЛЛ
Б. Икономически щети – 21,5 млрд. ЛЛ

 Общо    29,0 млрд. ЛЛ (11,2 млрд. долара).

А. Физическите загуби от разрушения, пожари и грабежи засягат предприятия и други ви-
дове обществена и частна собственост. За цялата икономика на страната те се изчисляват на око-
ло 7,5 млрд. ЛЛ (3 млрд. долара), в т.ч. 1,3 млрд. ЛЛ за сметка на обществения сектор и 6,2 млрд.
ЛЛ за частния сектор. По-важните материално-веществени загуби по отрасли са следните:

– Промишлеността загуби около 1/3 от производствените си фондове, или 700 млн.ЛЛ при
общо 2,2 млрд. ЛЛ преди войната. Тридесет големи индустриални предприятия в Бейрут бяха опо-
жарени, заедно с техните складове и спомагателни помещения, а от общо попадналите в полесра-
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женията 480 средни и по-малки предприятия, на 360 са нанесени сериозни материални щети. Запа-
зиха се, обаче, основните предприятия на тежката промишленост, в т.ч. петролните рафинерии,
циментовите заводи, енергодобивните, металообработващите и др.;

– Селското стопанство загуби в резултат на разрушения важни иригационни съоръжения в
най-плодородните райони на страната. Броят на едрия рогат добитък намаля с 53%. Съществува-
щите до войната 1.100 птицеферми с годишно производство 350 млн. яйца и 25 млн. пилета са
унищожени до 70%, а производството на яйца спадна 10 пъти.

Половината от реколтата за 1976 г. остана неоползотворена поради бягство на селскосто-
панското население към градовете за по-голяма сигурност, затварянето на пътищата, пристанища-
та, липсата на хладилни помещения и др.;

– Вътрешната търговия и туризма загубиха голяма част от основните си фондове.
Разрушени и опожарени са над 16.000 търговски предприятия, в т.ч. стария търговски цен-

тър на Бейрут.
Туризмът загуби 60% от хотелиерската си база, в т.ч. 32 големи хотела и голяма част от за-

веденията на „туристическата индустрия“.
Отраслите транспорт и съобщения понесоха също тежки физически загуби. Най-значител-

ните произхождат от пълното опустошаване на пристанището в Бейрут, където бяха изгорени или
раграбени стоки за около 2,5 млрд.ЛЛ, както и пристанищни съоръжения, 200 хил.кв.м.складови
помещения, транспортни средства и контейнери за над 150 млн.ЛЛ.

Загубите на международното летище в Бейрут се оценят на 135 млн.ЛЛ, в т.ч. ограбени
скъпи аеронавигационни съоръжения, пострадали сгради, самолети и др.

Шосейната мрежа на страната е силно влошена, а автомобилния парк е намалял с 65 хиля-
ди (от 300 хиляди) в резултат на разрушения и грабежи.

От наличните 2.000 телексни машини едва 5% функционираха в края на войната, а полови-
ната от телефонните централи са все още извън строя.

Банковият сектор понесе също физически загуби, като 44 банки и техни клонове бяха огра-
бени или опожарени, заедно с техния инвентар и документация. На 11 банки бяха ограбени сейфо-
вете, съдържащи ценности на клиенти, в т.ч. и от съседните арабски страни, на стойност около 1
млрд. ЛЛ.

Б. Икономически щети
Икономическите щети обхващат всички последици от физическите загуби върху процеса на

националното възпроизводство, както и тези, предизвикани от всеобщата парализа на стопанска-
та дейност през периода на войната и след нея до пълното възстановяване на довоенния възпроиз-
водствен процес в неговия обем, структура и механизъм на реализация.

Обобщен израз на понесените стопански щети за периода на войната е спадането на наци-
оналното производство, отразено в данните на съвкупния обществен продукт.

През 1975 г. в резултат на съкращаване на производителното време с 23%, поради военни-
те действия, съвкупният обществен продукт е спаднал с 1,3 млрд. ЛЛ, или 12%, а като се вземе
предвид очакваното равнище на същия за 1975 г. на база на нормалния годишен темп на увеличе-
ние, то намалението е с 25% или с 2 млрд. ЛЛ.

За 1976 г. принудителното преустановяване на производството заема 76% от нормалното
производително време (при 300 работни дни), като за отделните отрасли то е следното: вътрешна
търговия – 70%; услуги – 55%; транспорт и съобщения – 70%; промишленост и строителство –
80%; селско стопанство – 50%. В резултат на горното съвкупният обществен продукт за 1976 г. се
оценя на около 3 млрд. ЛЛ, показвайки намаление с 4,5 млрд. ЛЛ или 1,5 пъти в сравнение с дово-
енната 1974 г., а в сравнение с очакваното равнище за 1976 г., намалението е 3 пъти.

Общо за двете военни години икономическите щети от произведения в по-малко съвкупен
обществен продукт възлизат на 5,8 млрд. ЛЛ в сравнение с 1974 г., а по отношение на очаквано-
то равнище за съответните години непроизведения продукт възлиза на 8 млрд. ЛЛ, или 3,2 млрд.
долара, т.е. на нивото на понесените физически загуби.

Комплексните икономически щети освен спадането на съвкупния обществен продукт в раз-
мер на 8 млрд. ЛЛ включват още 14 млрд. ЛЛ като последица от нарушаване на довоенния цикъл
на възпроизводство и развитие на ливанското народно стопанство, които се проявяват и след спи-
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рането на войната, а именно за:

Промишлеността:
– Загубване на евтина работна ръка (след изместването на палестинците от промишлените

райони) и свързаното с това спадане на конкурентноспособността на ливанските промишлени про-
изведения на чуждестранните пазари, където продажбите за 1974 г. достигнаха 400 млн. долара;

– Загуба на чуждестранни клиенти и пазари, предизвикана от липсата на доверие в изпъл-
нението на сключени договори с ливанските доставчици;

– Масова емиграция в чужбина на инженерно-техническите кадри на ливанската индустрия;
– Спиране на техническия прогрес.

Селското стопанство
Косвените икономически щети са с по-малък ефект поради сравнително ниската интензив-

ност на ливанското селско стопанство, като по-важните от тях са:
– Изоставяне на селскостопанските райони в южен Ливан, поради частично продължаване

на войната в тази част на страната;
– Унищожаването на голяма част от приспособения към особеностите на местното земеде-

лие семенен фонд и разсад, както и недостига на химикали за растителна защита, водеща до спада-
не на добивите и качеството на селскостопанските култури.

Вътрешна търговия и туризъм
– Отпадането на потребителния кредит като масово условие и форма за проспериране на

ливанската вътрешна търговия. Така, 75 хиляди собственици на леки коли, закупени на кредит, са
преустановили вноските си към кредиторите. Задълженията само на купувачите на електродома-
кински уреди към разните търговски фирми достига 500 млн. ЛЛ.;

– Ограничаването на стокооборота само в рамките на местното население и без голямото
потребителско търсене на чуждестранните туристи за сувенири и луксозни стоки с висока норма
на търговска печалба;

– Относителното обедняване на населението, като последствие от инфлацията;
Туризмът понася значителни щети от масовата емиграция на висококвалифицирания персо-

нал, обслужващ отрасъла и останал напълно безработен. Изоставени са на текущо разрушение и
без поддръжка цели километри крайбрежна курортна и туристическа база.

Международният транспорт и услуги лишени от своята база – международната безмитна
зона в Бейрут, са ощетени от:

– Пристанищни и товаро-разтоварни такси;
– Такси за магазинаж, складова преработка, амбалаж и пр.;
– Такси за спедиторски, агентски и други услуги по обслужването на международния транзит;
– Застрахователни премии;
– Митнически такси и сборове.

Държавни финанси и банково дело
Предвид ограничената роля на държавните финанси за икономиката на страната, отражени-

ето на събитията засягат основно сферите на държавния бюджет и националната валута.
Държавният бюджет практически се лиши от около 1,1 млрд. ЛЛ постъпления след отпада-

нето на двата най-доходоносни източника – вносни мита и данъци върху печалбата на частния сек-
тор. Вносът е спаднал от 4,2 млрд. ЛЛ на 1,8 млрд. ЛЛ през 1976 г. без тенденция за бързо увели-
чение, а частният сектор не е в състояние да приключи с печалба, подлежаща на данъчно облага-
не, предвид всеобщите загуби от войната.

Вследствие на горното, държавният бюджет се ограничи до размер на 1,3 млрд. ЛЛ за
1977 г., като по приходите, освен от очакваните помощи, 300 млн. ЛЛ ще се осигурят чрез обли-
гационен заем. Разходите са предназначени основно за поддържане на съществуващата админис-
трация, полиция, ремонт на административни сгради и някои пътни магистрали.

Следователно, в резултат на събитията държавата още повече принизи своите самостоятел-
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ни икономически функции, лишавайки се от възможността да създаде стопански инициативи за
частния сектор на страната.

Националната валута претърпя вътрешна и външна обезценка. Паричното обръщение се
увеличи над 100% за периода на войната – от 1,4 млрд. ЛЛ през м. март 1975 г. на 3,2 млрд. ЛЛ
през декември 1976 г. Най-значителния прилив на банкноти в обръщение, произхожда от финан-
сираните дефицити на държавния бюджет по време на събитията в размер на 887 млн. ЛЛ, както
и увеличената тезоризация у населението за сметка на съкращаване на вложените от тях средства
по сметки в банките.

Вътрешната обезценка на валутата, заедно с увеличената емисия при пълен стопански зас-
той се разви и благодарение на пазарните фактори проявяващи се по време на война, като: недос-
тиг на стоки и услуги; реализиране на монополни пачалби при неритмично снабдяване и липса на
контрол и т.н.

Относителното нормализиране на стопанския живот от началото на годината намали тем-
повете на инфлация, която, въпреки че достигна 100% за някои стоки, не доби галопиращ харак-
тер. Паричното обръщение от своя страна намаля на 2,9 млрд. ЛЛ през м. май 1977 г.

Икономически щети от инфлацията засягат преди всичко паричните капиталисти и рентие-
рите, докато бремето, носено от населението има и социален характер. По-нататъшното развитие
на инфлацията би подтикнало паричните капиталисти и кредитори на банките към масов износ на
капитали в страни с по-нисък процент на обезценка на националната валута, или в покупката на
реални стойности извън банковата система, което би дало тежки последици върху ликвидността на
банките и курса на ливанската лира. Като условие за запазване на своите авоари в банките, в про-
тивовес на инфлацията, спестителите ще поставят нови изисквания за повишаване на кредиторни-
те лихви, или за индексни лихвени условия в зависимост от поскъпването на живота по подобие на
банковата практика в други страни.

Процесът на инфлация проявява своите неблагоприятни последици и върху конкурентнос-
пособността на ливанската промишленост основно поради поскъпването на работната сила, енер-
гия и местни суровини.

Инфлационният процес оказва двустранно противоположно влияние върху банките. Обус-
ловена от предстоящо икономическо развитие, всички реални гаранции в полза на банките увели-
чават своята стойност при запазване на съществуващия размер на ползувания срещу тях кредит.
За районите в страната, ползуващи се с относителна сигурност, увеличаването на номиналната
стойност в пропорция с инфлацията на редица недвижимости (терени, жилищни и административ-
ни сгради) е вече факт, както и тяхната реализация в пари.

Банките, със цел да не загубят част от средствата си, или да понесат текущи загуби поради
изплащането на кредиторни лихви, с тенденция на увеличение и при невъзможността да ги ком-
пенсират със съответни лихвени увеличения по линията на кредитните операции в периода на
следвоенната стагнация биха се принудили да ангажират нови пласменти при всички съществува-
щи рискове на следвоенната конюнктура.

Едновременно с вътрешната обезценка на ливанската лира, всички чуждестранни валути
повишиха курса си, като щ.долар от 2,23 ЛЛ през м. март 1975 г. (преди започване на събитията),
повиши курса си на 2,95 ЛЛ в края на 1976 г., или девалвацията достигна 32%.

Икономическите щети от войната, нанесени на търговските банки носят общонационален
характер, а изправени пред проблемите на възстановителния процес те достигат до констатацията
да са гръмоотвода на стоварилата се върху Ливан 19-месечна гражданска война.

Войната завари търговските банки с около 6,2 млрд. ЛЛ (2,5 млрд. долара) м. VII.1975 г.
кредити, предоставени на различните отрасли на народното стопанство. Икономически щети за
банките произхождат от следните категории причини:

– От влошаване структурата на обезпечението на кредитите в резултат на изчезване или
обезценяване на реалните и други гаранции, учредени в полза на банките;

– От изпадналите в пълна или частична неплатежоспособност клиенти, понесли физически
загуби и други щети;

– От фактическото обявяване на мораториум на голяма част от длъжниците на банките и
оспорването на цялостта или част от дължимите от тях лихви за периода на събитията. В същото
време банките изплатиха и изплащат полагащите се на кредиторите им лихви;
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– Емиграция на длъжници.
Всички тия щети, независимо от тяхната важност, не са толкова застрашителни за банковия

сектор, в сравнение с последиците от продължаването на икономическия застой в страната, както
това се наблюдава през първото следвоенно полугодие. С всеки изминат месец бездействието от-
далечава банките от целта за максимално събиране на вложения капитал и лихви при длъжниците
им, изпаднали в тежко финансово състояние и не разполагащи със собствени възможности за ико-
номическо съживяване.

В същото време банките осигуряват издръжката на над 8 хил. банкови служители и носят
финансовите тежести на своите ресурси.

Възможностите на банките самостоятелно да понесат по-горе споменатите икономически
тежести от войната се ограничават в рамките на собствените им средства (капитал, резерви и про-
визии), възлизащи за целия сектор на около 1,5 млрд.ЛЛ.

Възможности и условия на възстановителния процес
Въпреки голямата тежест на понесените загуби и икономически щети за мащабите на ли-

ванската държава, които по-горе излагаме, възможностите за възстановяване са реални поради
следните обстоятелства:

– Войната не можа да разбие икономическата структура на държавата като се запазиха ос-
новните є производителни сили;

– Войната доказа още веднаж възможността на населението да се приспособява към труд-
ни производствени условия и да проявява предприемачески дух във възстановяването на средно-
пострадалата индивидуална собственост;

– Всички установили се в Ливан банки, както и болшинството от чуждестранните или сме-
сени предприятия в областта на услугите и инженерното дело запазиха своето седалище в Ливан.
Въпреки условията на редица съседни и средиземноморски държави, Бейрут не можа да бъде из-
местен като център за транзитна търговия, банково дело, застрахователни, проектантски и други
услуги, като просветен и културен център на Близкия Изток;

– Страната запази свободата и традициите на паричния и златния си пазари. Банковите ре-
сурси останаха в страната, като отбелязаното намаление с около 25% по време на войната бележи
тенденция на възстановяване. Централната ливанска банка разполага с 2,5 млрд. долара златни и
валутни резерви, а държавата няма официални външни и вътрешни дългове;

– Възможностите за получаване на чуждестранна помощ и кредити са значителни, но обус-
ловени с политически условия;

Нуждите от средства за възстановяване се степенуват в две категории:
– за физическо възстановяване на засегнатите производствени мощности с оглед да се под-

нови процеса на производството за достигане на довоенното ниво;
– за възстановяване, разширение, подобряване на инфраструктурата, обезщетения за от-

чуждаване на собственост и пр., т.е. за финансиране на нов план за развитие на страната на база-
та на открилите се възможности едновременно с възстановяването да се извършва реконструкция,
подобрение и развитие. За тези цели са необходими финансови източници за около 15 млрд. ЛЛ (3
млрд. долара).

Усилията на правителството и на заинтересованите икономически сфери в страната е да се
разреши на първо време въпроса за възстановяване довоенното производство по обем и механизъм
на реализация. За този етап финансовите нужди са по-ограничени, като до сега с определена точност
са известни тия на промишлеността, международния транспорт и транзит и туризъм. Така:

– Нуждите на промишлеността за ремонт и покупка на нови средства за производство (на
място на разрушените) се оценяват на 1,5 млрд. ЛЛ предвид поскъпването и екстрените цени за
бърза доставка;

– За преоборудване на пристанищните съоръжения в Бейрут и международната безмитна
зона – 250 млн. ЛЛ;

– За възстановяване на пострадалите хотели – около 200 млн. ЛЛ, в т.ч. за 132 хотела са
необходими 27 млн. ЛЛ и останалата сума – за луксозните хотели от международна класа;

Нуждите за възстановяване на вътрешната търговия са доста неопределени, тъй като
включват претенции за физическо възстановяване на магазини и стоки (някои от които предвари-
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телно са били изнесени от собствениците им), обезщетения за загубен търговски фонд и пр. Проб-
лемът за възстановяване на пострадалите търговски райони се свързва с общия благоустройствен
план на града и не носи назабавен характер, още повече, че вътрешната търговия продължава сво-
ето проспериране след войната.

Влагането на нови средства от около 2,5–3 млрд. ЛЛ за възстановяване на производствени
мощности би дало възможност за достигане на техния довоенен капацитет, а незабавното усвоява-
не на сумата от 1 млрд. ЛЛ би спасило страната от непоправима икономическа криза. Срочното
финансиране на възстановителния процес дори в тоя му мащаб, ще доведе ливанската промишле-
ност до довоенното є ниво едва към края на 1979 г. Същото се отнася и за хотелите от междуна-
родна класа.

За изминалите 6 месеца след събитията, методологически и практически въпросът за фи-
нансирането на възстановителния процес все още не е решен, въпреки появата на множество на-
редби, закони и пр. нормативни документи, насочени към регламентирането му.

Трудностите произхождат по две линии:
– невъзможността на държавата да осигури със свои средства възстановяването на загуби-

те от войната поне до размер, необходим да се поднови производството, тъй като очакваната чуж-
дестранна помощ е свързана с политически условия;

– нежеланието на търговските банки да включат нови средства в местната икономика, дока-
то не се реши въпроса за уреждане на старите им вземания и лихвите по тях.

В основата на тази кризисна позиция и на обществения и на частния сектор стои проблема
за политическия риск. Страната е все още далеч от истински мир и без политическа надстройка,
което проваля усилията на държавата да помогне със свои сили и средства и държи в проучвател-
на позиция частния сектор.

Мероприятията на новото ливанско правителство за набиране на средства за възстановява-
нето са насочени към чуждестранни кредитори и към местния паричен пазар.

За сега е осигурена чуждестранна помощ под разни форми: хуманитарна, в натура и кре-
дитни лимити за изплащане на обекти общо за 700 млн. ЛЛ. Голяма част от тия средства, обаче, не
носят незабавен ефект върху възстановяването на производителните сили, тъй като осигуряват
финансирането на проекта по инфраструктурата на плана за развитие на Ливан (шосейна мрежа,
водоснабдяване, разширения на пристанища и летища и т.н.), т.е. не се предоставят директно за
разпореждане на правителството по целесъобразност.

Очакваната масирана помощ от богатите арабски страни за сега се обуславя от възстановя-
ването на политическото устройство на държавата и установяването на суверенитета є върху ця-
лата територия на страната.

За насърчаване на частните чуждестранни капиталовложения на търговска основа, прави-
телството взема следните мерки:

– създаден е държавен институт за гарантиране на инвестициите, който гарантира всички
видове търговски и нетърговски рискове, в т.ч. от гражданска война, бунтове и пр.;

– проектира се закон за отменяне забраната за създаването на нови банки в Ливан;
– чуждестранните банки, опериращи в Ливан и новосъздаващите се такива могат да участ-

вуват в капитала или в покупката на емисия на ценни книжа на новосъздадени банки с държавно
участие.

За мобилизация на средства на частния сектор и целенасоченото им използуване в процеса
на възстановяване правителството създаде успоредно със съществуващата „Национална банка за
развитие на промишлеността и туризма“ (капитал 60 млн.ЛЛ принадлежащ 51% на държавата)
още следните нови национални институти:

– „Банка за жилищно строителство“ – с капитал 50 млн. ЛЛ и 50% участие на държавата в
него;

– „Национална банка за развитие на селското стопанство“ с капитал 100 млн. ЛЛ и участие
на държавата с 51% в него.

Новосъздадените банки са с най-широко поле на действие, в т.ч. функции на търговски бан-
ки по влогонабирането и кредитирането, емисия на ценни книжа до 300 млн.ЛЛ и участие в съсоб-
ственост. Същевременно същите се ползуват с редица финансови и данъчни облекчения до 10 го-
дини.
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Новосъздаващите се учреждения за подпомагане финансирането на възстановителния про-
цес нямат незабавен ефект. За сега са отпуснати едва 50 млн. ЛЛ чрез Националната банка за раз-
витие на промишлеността и туризма на предприятия, незасегнати от войната, с оглед преодолява-
не на текущи финансови затруднения за отпочване на производството.

Основният въпрос – за уреждане на старите задължения до войната и подновяване на кре-
дитирането от страна на търговските банки все още стои без генерално разрешение.

Съществуват две официални решения: на Централната ливанска банка за предоставяне на
извънредни заеми на търговските банки и Закон за предпазен конкордат за задълженията към бан-
ките.

С оглед да предпази от възможен фалит действително пострадалите от събитията предпри-
ятия и фирми и да размрази отношенията им с банките, Законът за предпазен конкордат предвиж-
да разсрочване на задълженията за пет години при максимална лихва 5%. Произнасянето на самия
предпазен конкордат ще се извършва от специално образувана „Комисия за търговски арбитраж“,
включваща и представител на Банковата асоциация. Изискванията за обявяване на конкордата са
много строги по отношение на длъжниците и включват отменяне на банковата тайна по отношение
авоарите на собствениците (при събирателните и командитни дружества, които са масовата прав-
на форма във вътрешната търговия), изчерпателно проучване на книжата на длъжника за безспор-
но доказване на фактически настъпилия фалит, вземане в гаранция на кредиторите всички възмож-
ни движимости и недвижимости, както и назначаването на контрольор от кредиторите за времет-
раенето на конкордата. Срокът за възползуване от закона е 31.12.1977 г.

Със споменатия закон се решава нормативно въпроса за взаимоотношенията между банки-
те и пострадалите клиенти за старите им задължения. Той, обаче, не разрешава проблема за възс-
тановителния кредит, който да поднови капитала на изпадналите в неплатежоспособност дружес-
тва и на базата на новата им дейност да осигури погасителния план към банките. От нови кредити
биха могли да се възползуват само притежаващите достатъчни гаранции клиенти и то по значител-
но по-високи лихвени условия.

Докато Законът за предпазен конкордат създава задължения за банките, то решението на
Централната ливанска банка за извънредни заеми поражда права, като улеснява търговските бан-
ки във финансирането на възникналия фактически или правно-нормативен конкордат. Във случа-
ите, когато разсрочването на плащането е извършено по споразумение между клиента и банката,
последната следва да докаже целесъобразността на споразумението пред Комисията за контрол на
Централната ливанска банка и да следва подобен ред, документация и оформяне на взаимоотноше-
нията с клиента, както това се изисква по Закона за предпазния конкордат.

Извънредните заеми на Централната банка, обаче, покриват само 75% от сумата на отсро-
ченото плащане със срок от 3 до 5 години и 5% годишна лихва, като за всяка банка се определя ли-
мит, изчислен по специална формула.

Уреждането на взаимоотношенията на горната база между клиентите и банките оставя за
последните бремето от нерентабилното кредитиране на местните длъжници за период от 5 години.

Индустриалните предприятия, бидейки по-малко на брой, възприемат чрез своята асоциа-
ция подхода за доброволно уреждане на всеки случай поотделно, на взаимоотношенията банка-
клиент. Постигнатите принципни споразумения между асоциациите на двете заинтересовани стра-
ни предвиждат следните условия:

– преразглеждане на лихвения процент с оглед намаляването му за периода на събитията;
– определяне на нов лихвен процент, не надвишаващ 9% за текущото кредитиране;
– разсрочване на задълженията по споразумение, като претенциите на индустриалците са за

силно пострадалите предприятия периода на отсрочка да достигне 10 години при 3% годишна лих-
ва и за средно пострадалите – 8 години и 4% лихва.

Регламентираните пътища за уреждане на задължения на банковите клиенти породени до
завършване на войната за сега остават без приложение. Налага се подхода на споразумението, ко-
ето позволява на клиентите да избегнат извънредно тежките условия за законно уреждане, както и
да получат нови кредити, допущайки преразглеждане на лихвения процент, скъсяване срока на по-
гашение при определени условия и т.н. Банките от своя страна също приемат споразумението ка-
то база за уреждане на вземанията си и извън описаната процедура на „специални кредити“, тъй
като ликвидността на банковия сектор е много висока и средствата на банките остават неоползот-
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ворени. Така обезлихвените банкови депозити при Централната ливанска банка достигнаха през
м.май 1977 г. 1,8 млрд.ЛЛ, от които само 300 млн.ЛЛ се предвижда да се мобилизират в държав-
ни съкровищни бонове за покриване на текущия бюджетен дефицит.

Следователно, не е липсата на ликвидност, която блокира уреждането на старите задълже-
ния и особено предоставянето на нови кредити. Резервираното поведение на банките се дължи на
все още големите неизвестни в развитието на ливанската икономика, при което банките предпочи-
тат да губят милиони от лихви пред алтернативата да поемат нови кредитни рискове.

Отражение на събитията и последици от гражданската война върху ЛИТЕКС БАНК
А. Отражение върху дейността є
Започналата гражданска война в Ливан в началото на 1975 г. завари ЛИТЕКС БАНК в из-

пълнение на оздравителните мероприятия за по-нататъшно укрепване и развитие на банката в ду-
ха на Разпореждане № 27 от 1.2.1975 г. на МС на НРБ.

Набелязана бе линия за ускорено развитие на ЛИТЕКС БАНК изключително в областта на
междубанковите операции, с оглед да се реализират необходимите печалби за покриване на очак-
ваните загуби при клиентския пласмент и се премине към работа за чиста печалба.

Своевременното договаряне на необходимия обем източници на банката в навечерието на
събитията и влагането им в кредитни операции при банки извън Ливан, позволи на ЛИТЕКС
БАНК само за 1975 г. да увеличи обема на дейността си с 30,3% и да постигне 180 млн.долара
кредити, осигурили на банката печалба от 8.391.533 ЛЛ (3.453.497 долара) по тогавашния курс на
ливанската лира (2,43 за 1 долар). Фактически само с резултата от годината, следваща решението
на МС ЛИТЕКС БАНК успя чрез реализираната чиста печалба да набере средства, покриващи
очакваните загуби от предшествуващата дейност на банката и възлизащи на 3.913 хил.долара.

С постигнатия обем на операциите си през 1975 г. ЛИТЕКС БАНК се нареди на 12-о мяс-
то сред всички 75 търговски банки в Ливан, представляващи интересите на повече от 25 страни, в
т.ч. САЩ, Англия, Франция, ГФР, СССР и пр.

Едновременно с бързото нарастване на кредитните операции банката увеличи обема на
предоставените банкови услуги, като откри документарни акредитиви, учредени гаранции и поръ-
чителства, чиято сума в началото на 1975 г. достигна 78 млн. ЛЛ.

През 1975 г. банката започна да ползува по-активно местния паричен пазар, като участие-
то на източниците от него достигна 41% от всичките и ресурси, или 179 млн. ЛЛ.

Предоставените кредити от ЛИТЕКС БАНК приз 1975 г. се разпределят както следва:

      в хил. ЛЛ
Сума   %

– чуждестранни кореспонденти ................................ 243.189 56
– местни банки ........................................................... 85.734 20
– местни клиенти (предприятия и частни лица) ....... 104.407 24
– участия, недвижимости и др. ................................. 4.288  –

437.618 100

Следователно още през 1975 г. се реши окончателно задачата за промяна на структурата на
операциите на банката с налагането на междубанковите операции като нейна преобладаваща дей-
ност и основен източник на печалбата. Така при относителен дял от 76% в общия обем на предос-
тавените кредити, междубанковите операции осигуриха 75% от печалбата на банката. Междубан-
ковите операции решиха благоприятно и въпроса с риска в дейността на ЛИТЕКС БАНК. От об-
щия обем на тоя вид кредити – 328,8 млн. ЛЛ (135 млн. долара), само предоставените на Външно-
търговската банка на Северна Корея 4,5 млн. долара създадоха по-сериозна забава в погасяване-
то им.

При очертаващата се изключително трудна обстановка за дейността на банката през 1976 г.
още в края на 1975 г. се взеха мерки за излизане с най-малко възможни загуби от войната.

Основният проблем беше да се осигури ликвидността на банката, като се заместят бягащи-
те от Ливан капитали с други източници, без да се намалят радикално операциите на банката, евен-
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туално чрез предсрочно ликвидиране на някои нейни активи, както и да се запази нейното реноме,
като є се осигури платежоспособност към всички кредитори.

Така, ако преди започване на събитията (към 30.6.1975 г.) местните и чужди банки, без
участието на БВБ, осигуряваха 270 млн. ЛЛ, или 66% от източниците на ЛИТЕКС БАНК, то са-
мо за няколко месеца на 1976 г. в резултат на силното спадане на доверието в Бейрутския паричен
пазар и свързаното с това бягство на капитали, тази сума намаля към 31.12.1976 г. до 116 млн.
ЛЛ, или 30% от всички източници на банката.

За компенсиране на масово изтеглените пари от ЛИТЕКС БАНК, БВБ с решение от
м.ХI.1976 г. предостави специално целево кредитно улеснение на ЛИТЕКС БАНК до размер на
67,4 млн.долара. Навременната намеса на БВБ за поддържане на ЛИТЕКС БАНК оправда своите
цели. Банката запази договорените рентабилни кредитни операции, не прибягна до тяхното пред-
срочно ликвидиране, с което си осигури издръжка за годината и приключи с печалба. В същото
време доказаната коректност и платежоспособността на ЛИТЕКС БАНК тепърва ще дава своя по-
ложителен ефект в работата є с традиционните є кредитори на паричния пазар като цяло. Целеви-
ят характер на извънредния кредит на БВБ, обезпечан с обръщаемостта на междубанковите опе-
рации на ЛИТЕКС БАНК, бе свързан с определен погасителен план, който се спазва точно. Оста-
ват за погашение още 13 млн.долара, като освен погасените 54,4 млн.долара ЛИТЕКС БАНК из-
плати и 3,3 млн. долара лихви.

Провеждането на операциите на банката през 1976 г. бе свързано с изключителни труднос-
ти и рискове. Сградата и седалището на банката попаднаха в полесражение с голяма интензивност,
като редица банки и административни сгради в съседство бяха опожарени и разграбени. Бяха взе-
ти всички необходими мерки за своевременна евакуация на документацията и касовата наличност
на банката, както и възможните предохранителни мерки по опазване инвентара и сградата на бан-
ката, което бе и постигнато.

Седалището на банката бе премествано на два пъти: първоначално в относително по-спо-
койни квартали на Бейрут, от където, след прекъсване на всички телекомуникации с чужбина, ра-
ботата на банката бе пренесена за 4 месеца в София с минимален брой персонал.

Военните действия и ненормалната обстановка за работа на банката и пълното разстройва-
не на паричния пазар не даваха възможност да се договарят нови операции през 1976 г. за замес-
тване на тия с настъпил падеж. В резултат на това активността на банката спадна, като балансова-
та є сума се съкрати с 61,3 млн. ЛЛ, или 24% в сравнение с 1975 г., достигайки 376.323 хил. ЛЛ.

Фактическото намаление на балансовата сума, обаче, е от 114,5 млн. ЛЛ, или 35,4%, ако се
вземе предвид влиянието на курса на чуждестранните валути.

Предвид напрежението във валутната наличност съкращаването на балансовата сума през
1976 г. може да се разглежда и като мерило за ликвидността на активите на банката. Като намали
най-ликвидните от тях – кредитите, предоставени на банки, през 1976 г. ЛИТЕКС БАНК направи
крачка назад в сравнение с постигнатата структура на операциите си. Кредитите при банки – 76%
в общите активи спаднаха на 71% за сметка на увеличаване относителния дял на кредитите, пре-
доставени на местни предприятия и търговски фирми.

Благодарение на договорените рентабилни операции преди събитията, изпълнението на ко-
ито продължаваше и през 1976 г., банката успя да приключи годината с нетна печалба от
4.289.518,14 лив. лири.

Б. Последини от гражданската война
ЛИТЕКС БАНК понесе същите икономически щети, характерни за целия банков сектор в

Ливан, както и някои други в отражение на специфичните проблеми в дейността є.
Физически загуби по отношение на банковата собственост бяха избегнати, за разлика от

изгорелите и разграбени 44 банки и клонове в града. Инвентарът и документацията се съхраниха
напълно, а разходите по поправките за привеждане на помещенията на банката в работен порядък
носят характера на текущ ремонт.

Общите икономически щети, подлежащи на приемливо цифрово изражение, които понесе
ЛИТЕКС БАНК за периода на събитията се оценяват на 18.505 хил. ЛЛ (6.085 хил. долара), про-
излизащи от следните категории причини:

1. От намаляване на намиращите се в притежание на банката реални гаранции в обезпече-
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ние на кредитите, предоставени на местни клиенти, без да могат да бъдат заместени с други гаран-
ции. Щетата се оценява на 5.960 хил. ЛЛ и включва следните клиенти:

Размер на
КЛИЕНТ загубата в ЛЛ ПРИЧИНИ

1. ЮНАЛКО - изгорял магазин и готова продукция
ипотекиран в полза на банката –   840.000
- ограбен склад със суровини
в залог в полза на банката             700.000
- развала на суровини в залог

1.963.000. -   на банката   423.000

2. АЛ МАЛИЯ - ограбени резервни части
залог в полза на банката   704.000
- ограбени леки коли в залог
  в полза на банката   643.000
- от изпаднали в неплатежоспо-
  собност длъжници по закупени
  коли на кредит или емигрирали
  в чужбина

 3.347.000. - 2.000.000

3. ЖОЗЕФ ЮНАН     500.000. - - ограбени стоки на пристани-
   щата по платени акредитивни
   документи в притежание на  банката

4. САБИНА ТРЕЙДИНГ       50.000. - - ограбена стока на пристанище Бейрут

5. Други клиенти (9)     100.000. - - ограбена и изгоряла стока на пристанището

ВСИЧКО  5.960.000. -

2. От настъпила пълна или частична неплатежоспособност на клиенти от нанесените им фи-
зически загуби и други щети, в резултат на което икономическото им положение не създава източни-
ци за погасяване на пълния дълг към банката. Категорията клиенти включва основно тези, ползува-
ли сконтов кредит в банката, покриващ хиляди вземания, чието събиране е силно компроментирано
от последиците на войната върху потребителския кредит и фактическия фалит на по-дребните тър-
говци – длъжници по тратите. Тази категория щети за банката се оценя на 2.403.000 ЛЛ.

3. От спирането на оздравителните мероприятия при клиентите на банката, предмет на док-
лада на Председателя на БНБ до МС от 6.12.1974 г., поради невъзможността да се приложат набе-
лязаните пътища за доброволно или принудително събиране на вземанията на банката от същите
клиенти. Задълженията към банката се увеличиха с начислените лихви за две години, а някои по-
несоха загуби от войната или изпаднаха в непоправимо тежко финансово състояние. Загубата от
тези клиенти се увеличи с 9.969.000 ЛЛ, както следва:

в хил. лири
                                                          Очаквана загуба

към м. ХII. 1974 към 30.VI.1977
1. СИАЛЕ .......................................................... 2.599.000 4.721.000
2. ЮНАЛКО ..................................................... 4.062.000 7.464.000
3. АЛ МАЛИЯ .................................................. 921.000 5.371.000
4. СПИРО ЖУКАЕМ........................................ 377.000 467.000
5. НЕРЦЕС АВАКЯН ...................................... 385.000 - -
6. АНТОАН ХРАУИ ........................................ 225.000 500.000
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7. КАЗИНО КАРНАВАЛ ................................. 160.000 196.000
8. МИШЕЛ САЙЕГ .......................................... 140.000 - -
9. КАМИЛ БУТРОС ........................................ 50.000 140.000
10. ЮЗИН ДЕ МЬОБЛ МОДЕРН...................... 50.000 83.000
11. УНДЕРНОМАН ............................................ 20.000 27.000
12. ИХЛАТ БУК 11.000 - -

      ВСИЧКО .................................................. 9.000.000 18.969.000

Горните сборове по съпоставим курс 2,30 ЛЛ за 1 долар към м.декември 1974 г. възлизат
съответно на 3.913.000 долара за 1974 г. и 8.245.000 долара към 30.6.1977 г.

4. От очакванота намаление с обратна дата на лихвения процент за 1975 и 1976 г. по сила-
та на закона за предпазен конкордат и предвижданията за споразумения с клиентите. Щетата се из-
числява на 3.800.000 ЛЛ, като включва преразглеждане на лихвата за 50 млн.ЛЛ пласмент (от об-
що 104 млн. ЛЛ) при 5% годишна лихва, вместо начисляваната средна лихва от 9,33% за 1975 г.
и 8,98% за 1976 г.

5. От принудителното затваряне на паричния пазар и на банката през 10 месеца от 1976 г.,
в резултат на което е нанесена щета от курсова разлика в размер на 1.683.204 ЛЛ. Сумата произ-
хожда от пропусната възможност банката да закупи дължимите лихви в чуждестранна валута по
благоприятния курс от 2,43 ЛЛ за 1 долар. Вместо това, едва след съставянето на баланса на бан-
ката за 1976 г. през м. II.1977 г., покупката на чуждестранна валута се извършва по курс 2,93–3,00
ЛЛ, с което на банката се нанася щета в ливански лири, в размер на 1.683.204 ЛЛ.

Следователно очакваните икономически щети от гражданската война за ЛИТЕКС БАНК са
следните:

– по т. 1 – 5.960.000 ЛЛ
  намалени
  с ......    5.310.000 ЛЛ  (загуби на ЮНАЛКО и
                       ЕЛ МАЛИЯ, включени в т. 3)
                 650.000 ЛЛ ............................................  650.000 ЛЛ
– по т. 2 ............................................................................... 2.403.000 ЛЛ
– по т. 3 ............................................................................... 9.969.000 ЛЛ
– по т. 4 ............................................................................... 3.800.000 ЛЛ
– по т. 5 ...............................................................................  1.683.000 ЛЛ
             ВСИЧКО .................................................. 18.505.000 ЛЛ
   или: а) щети от гражданската война .................................. 18.505.000 ЛЛ
б) загуби, констатирани към м. ХII.1974 ....................  9.000.000 ЛЛ
  Всичко за покриване ............................................... 27.505.000 ЛЛ
                 или:
от които
а) вече отразени в баланса към 31.V.1977 ....................  1.683.000 ЛЛ
б) набрани суми в рисковия фонд на банката
  към 31.12.1976 г. ......................................................... 19.805.000 ЛЛ
в) планирана печалба за 1978 г. .....................................  2.400.000 ЛЛ
г) от печалбата за 1978 г. ................................................  3.617.000 ЛЛ

което дава възможност през 1978 г. да се премине към работа за чиста печалба.
Едновременно с икономическите щети, намерили цифрово отражение, банката понесе и ре-

дица други, които за сега носят характера на пропуснати възможности за печалба, в т.ч.:
– събитията спряха ускореното развитие на ЛИТЕКС БАНК, изолираха банката от вече

разработения за нея паричен пазар в страната и чужбина;
– процесът на уреждане взаимоотношенията с клиентите на базата на наложения привиле-

гирован лихвен процент за тях ще влоши рентабилността на банката за следващите 3–5 години;
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– ефективността на операциите на банката ще се намали и в резултат на общото поскъпва-
не на източниците от чужбина, предоставяни на ливански банки, поради съществуващия повишен
политически и стопански риск;

– силното намаление на международния платежен трафик и търговия ще лиши банката от
значителни доходи по линията на банковите услуги (акредитиви, гаранции, преводи и пр.).

Последиците за ЛИТЕКС БАНК от гражданската война и необходимостта банката да се
справи с възможните загуби със свои сили и средства налагат да се вземат комплексни и незабав-
ни мерки за изпълнението на тази задача.

С оглед да се решат последователно проблемите в най-благоприятна за банката конюнкту-
ра, целесъобразно е да се осъвременят оздравителните мероприятия по съществуващите труднос-
ти до войната с някои от клиентите на банката. С тези, за които има създадени нови предпоставки
в следвоенните условия за уреждане на взаимоотношенията между банката и длъжника, а именно:

1. СИАЛЕ Решението за уреждане на вземането на банката от този клиент, според доклада
до МС от 1974 г. предвижда доброволна ликвидация на дружеството под контрола на банката и
при невъзможност, обявяване на клиента във фалит.

   От 25.3.1975г. банката е в процес на принудително събиране (чрез акция за обявяване
във фалит) на вземанията си от клиента, чиито сметки са обездвижени от 28.II.1975 г.

По време на събитията заводът, върху който банката има частична ипотека, не е пострадал,
а са направени разширения и надстройки.

Вземанията на банката и гаранциите претърпяват промяна за сметка на начислените лихви:
в хил. ЛЛ

Дата Кредит с/у Есконт Ав. с/у Гаранции Всичко Гаранции Необезпечение
реални гар. документи  задълж.

31.12.74 7.097 467 101 134 7.889 3.760 - 4.129
31.12.75 7.935 467 306 63 8.768 3.760 - 5.008
31.12.76 8.695 467 379 74 9.597 3.760 - 5.837
30.6.77 9.055 467 379 74 9.975 3.760 - 6.215

Гаранциите се състоят от ипотека за 3.500 хил.ЛЛ и суровини на склад за 260 хил.ЛЛ, ко-
ито през първото тримесечие на 1977 г. бяха откупени в брой от клиента, при спазване на съответ-
ните юридически формалности.

С участието на Комисията за контрол на Централната ливанска банка и предвид временно-
то прекъсване на съдопроизводството в ливанските търговски съдилища, през първото полугодие
на 1977 г. водихме преговори с клиента за уреждане вземанията на банката на базата на споразу-
мение. Достигна се до принципно съгласие, в присъствие на Централната банка и адвокатите на
двете страни, което предвижда следните принципни условия:

– самофинансиране на СИАЛЕ извън ЛИТЕКС БАНК;
– приемане на сумата от 7 млн. ЛЛ като задължение на клиента, подлежащо на погашение;
– увеличаване сумата на ипотеката до размера на горната сума;
– погасителен план на база 500.000 ЛЛ годишно плюс приспадащите се лихви;
– периодически преразглеждащ се лихвен процент на базата на междубанковите кредити,

увеличен с 0,5 в полза на банката.
Като имаме предвид, че със създадените от клиента затруднения фалитът при нормални ус-

ловия би отнел на банката 3–5 и повече години, както и усложненията, които са създадени в Ливан
с практическото прекъсване на съдопроизводството по сериозни дела, продължителния срок за по-
гашение според проектоспоразумението добива оптимален характер. В същото време годишната
погасителна вноска от 650.000 ЛЛ (с лихвите) отговаря на реалните възможности на предприяти-
ето при средна конюнктура, предвид необходимите реални амортизации на застаряващия вече за-
вод. Същевременно предвижданата по споразумението загуба на банката възлиза към 30.6.1977 г.
на 2.975.000 ЛЛ при еднo необезпечение на дълга с привилегировани гаранции от 6.215.000 ЛЛ.

По тия съображения и поради обстоятелството, че фалирането на едно от запазилите се ин-
дустриални предприятия в Ливан след войната, би се приело като непопулярна мярка на банката,
предлагам да оторизирате ЛИТЕКС БАНК да подпише споразумението с клиента.
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2. ЮНАЛКО С доклада до МС от 1974 г. за него се предвижда доброволна ликвидация под
контрола на банката.

С този клиент също пристъпихме към преговори през първото полугодие на 1977 г. за доб-
роволно уреждане на задължението му към банката.

Основната гаранция в полза на банката – завода за производство на бои е незасегнат, но
клиентът претърпя загуби от войната в размер на 1.963.000 ЛЛ от разрушението на магазина му,
ограбването на един от складовете за суровини и развала на суровини в друг склад.

Задължението към банката и гаранциите на клиента се променят както следва:

«‡‰˙ÎÊÂÌËÂ (—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Í˙Ï 31.12.[19]74; 31.12.[19]75;  31.12.[19]76  Ë 30.6.[19]77) ‚ ıËÎ. ÀÀ

 Â‰ËÚ Ò/Û ¿‚. Ò/Û ¿ÍˆÂÔÚË √‡‡ÌˆËË ≈ÒÍÓÌÚ ¬ÒË˜ÍÓ √‡‡ÌˆËË ÕÂÓ·ÂÁÔÂ˜ÂÌËÂ
Â‡ÎÌË ‰ÓÍÛÏ. Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ
„‡‡ÌˆËË ÔÓ ‚ÌÓÒ‡

5.266 109 352 1.086 3.239 10.052 4.925 - 5.127
9.236 - - 220 835 550 10.841 6.718 - 4.123
10.106 234 61 1.075 361 11.837 5.199 - 6.638
10.509 234 61 1.075 361 12.240 4.776 - 7.464

√‡‡ÌˆËË (Í˙Ï Ò˙˘ËÚÂ ‰‡ÚË)

»ÔÓÚÂÍË «‡ÎÓ„ Ì‡ ÒÚÓÍË ¬ÒË˜ÍÓ „‡‡ÌˆËË

4.894 31 4.925
4.894     1.824 6.718
4.054     1.145 5.199
4.054 722 4.776

След обсъждане с клиента на перспективите от дейността на завода за 1977 и следващите
години, последният внесе предложение за уреждане взаимоотношенията му с банката на базата на
следните принципни условия:

– предприятието осигурява самофинансиране извън ЛИТЕКС БАНК;
– задължението да се разсрочи за погашение за период от 12 години, като при евентуално-

то подписване на договор в този смисъл, клиентът е готов да внесе 1 млн. ЛЛ;
– в срок до една година да изтегли суровините в залог на банката срещу заплащане в брой

на 1 млн.ЛЛ;
– клиентът получава бонификация от 4.740.000 ЛЛ към дълга, като остава да изплаща глав-

ница от 7.500.000 ЛЛ;
– за бъдещия период да се прилага ежегодно ревизираща се лихва на базата на междубан-

ковите кредити плюс 0,5%;
– в случай на погашение на 7,5 млн.ЛЛ (задължението след бонификацията) в продължение

на 3 години след подписване на договора, да не се начисляват лихви за същия период.
– в случай, че клиентът не заплати една вноска от погасителния план, цялото задължение

преди договора става автоматически изискуемо.
Считам, че е целесъобразно да подпишем договор с клиента за уреждане на вземанията на

база на предложените условия по следните причини:
– преустановяваме кредитирането, което предвид на деловите и морални качества, както и

на пазарната конюнктура през последните години водеше до увеличаване на загубите на банката
от работата с него. За осигуряване на самофинансиране, клиентът възнамерява да вложи свои
средства, както и евентуално да привлече нови съдружници. Същият счита, че с наличните гаран-
ции и след получаване на споменатата бонификация, ще бъде в състояние до 3 години да намери
нова кредитираща банка;

– предлаганото намаление на дълга със сумата от 4.740.000 ЛЛ е по-малко от очакваната
загуба на банката в размер на 7.464.000 ЛЛ;

– при уреждане на взаимоотношенията ни на базата на споразумение се осигурява продъл-
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жаване на американския лиценз ДЕВО за производство на бои, с което заводът носи по-голяма га-
ранция за банката;

– погасителният план, въпреки, че обхваща 12 години, предвижда за първите 9 годишни
вноски от 650.00 ЛЛ, което е близко до реалните възможности на предприятието при годишна
преработка на 2.000 тона бои, т.е. на границата на минималното рентабилно производство.

4. ЕЛ МАЛИЯ
Последиците от войната непоправимо влошиха финансовото състояние на клиента, който

загуби реални гаранции в размер на 3.347 хил.ЛЛ.
Задълженията и гаранциите претърпяват следните промени:

Задължение в хил. ЛЛ
(Към 31.12.[19]74; 31.12.[19]75;  31.12.[19]76  и 30.6.[19]77)

Кредит с/у Ав. с/у Ав. с/у Общо Гаранции Необезпечение
реал.гар. докум. трати задълж.

2.905 111 5.202 8.218 6.736 - 1.482
2.994 61 4.656 7.711 6.614 - 1.097
3.385 75 4.693 8.153 5.461 - 2.692
3.690 75 4.693 8.458 3.087 - 5.371

Гаранции

Дата Ипотеки Щок на Трати в Кредиторни Общо
коли и гаранция сметки

рез. части

31.12.74 1.020 724 4.992 - - 6.736
31.12.75 1.020 1.702 3.892 - - 6.614
31.12.76 1.020 362 3.825 254 5.461
30.6.77 1.020 р.м. 1.813 254 3.097

Фактическото състояние на гаранциите под формата на трати от около 900 частни лица, за-
купили леки коли на кредит е значително влошено вследствие на войната. Редица длъжници са
емигрирали, а на други колите са унищожени и същите са неплатежоспособни. В резултат на гор-
ното оценката е, че тратите в гаранция са намалили стойността си с 2.000.000 ЛЛ.

Загуби са нанесени още и на търговските помещения и гаражи на фирмата – взривени по
време на събитията. Дружеството фактически се е разпаднало.

С този клиент също водихме преговори за уреждане на вземането ни по време на които той
предложи по-малка сума от съществуващите безспорни реални гаранции в полза на банката.

Като единствен изход от създалото се положение с това предприятие предлагам да ни се
разреши да пристъпим към принудително събиране на вземанията на банката.

План-програма за развитие на ЛИТЕКС БАНК през 1977 и 1978 г.
Уреждането на взаимоотношенията ни с горните клиенти, както и отражението на икономи-

ческите щети от войната върху банката изискват от последната да допълни резервите си по смет-
ката за търговския риск до размер на 25,8 млн.ЛЛ, за да не се засегне капитала на банката, равнос-
тойността на който под различни форми към 31.12.1976 г. е възстановен на страната. За настоя-
щия етап от дейността на банката тази задача има първостепенно, определящо значение, на което
следва да се подчинят плановете за нейното развитие през 1977 и 1978 г.

За изходно начало в съставянето на плана за работа на банката приемаме следните пред-
поставки:

– необходимостта да се спазва стриктно погасителния план към БВБ, т.е. за оставащите 6
месеца от годината да се изплатят още 6,5 млн.долара и през първото полугодие на 1978 г. – сал-
дото по специалния кредит, т.е. още 7,5 млн.долара;

– с поскъпването на източниците от чужбина във връзка с повишения политически риск
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към Ливан, както и в резултат на занижените лихвени проценти, които ще се прилагат по клиент-
ския пласмент за 1977 г. и 1978 г., ще се намали ефективността от операциите на банката. Пред-
виждаме съотношението на чистата годишна печалба към балансовата сума на банката да бъде в
размер на 0,75% за 1977 и 1% за 1978 г. Този показател за 1975 г. е 2%;

– на базата на настъпващите падежи по предоставените кредити и договорените до края на
първото полугодие на 1977 г. източници с падежи, прехвърлящи 1977 г. се осигурява балансова
сума на банката към 31.12.77 г. от около 300 млн. ЛЛ. Към същото дата обобщения баланс би
имал следния вид: (вж. стр. 27).

ПЛАСМЕНТИ ИЗТОЧНИЦИ в хил. ЛЛ

каса .................................. 500 местни банки..................... 104.600
местни банки .................. 36.480 кореспонденти .................. 108.791
кореспонденти................. 148.926 частни лица ....................... 51.480
местни клиенти............... 105.863 собствени средства ........... 35.129
участия и регул.
сметки............................... 8.231

ВСИЧКО .......................... 300.000 300.000

Средната балансова сума за годината при очаквано олихвяване от 0,75% с чистата печалба
на банката би осигурило печалба от 2,4 млн. ЛЛ.

Въпросът за източниците в чуждестранна валута предопределя обема на операциите на
банката при установената политика в дейността є. С оглед да не се допусне рязко спадане на ак-
тивността на банката, предвиждаме да наберем допълнително източници от западноевропейски
банки в размер на около 60 млн. ЛЛ, чийто ефект, обаче ще се отрази само през последното три-
месечие на годината, т.е. с печалба около 150 хил. ЛЛ.

Целесъобразно е да се обсъди възможността БВБ да предостави ново целево кредитно
улеснение за развитие на ЛИТЕКС БАНК до размер на 20 млн. долара с незабавно действие през
второто полугодие на 1977 г., което да носи ефект на банката поне през оставащите 4 месеца на
годината. Кредитът може да се договори на база „стенд бай“ с конкретизация на съответни 6 ме-
сечни или годишни депозити при всяко теглене за покриване на активната кредитна операция. При
договаряне на подобен източник за ЛИТЕКС БАНК за оставащите 4 месеца на годината ще може
да се реализира допълнителна печалба от 360 хил. ЛЛ, предвид пазарните условия на източника.

Подсилена с тия ресурси, в размер на общо 120 млн. ЛЛ чистата печалба би достигнала
2,9–3,0 млн. ЛЛ при крайна балансова сума в края на 1977 г. от 420 млн. ЛЛ.

За 1978 г. предлагаме балансовата сума да не спада от достигнатото равнище през 1977 г.
(при курс 1 долар = 3 ЛЛ), което би означавало БВБ да продължи да предоставя кредит за разви-
тие на ЛИТЕКС БАНК до 20 млн.долара и през 1978 г.

В случай, че местния и евровалутния паричен пазар се активизира по отношение на ливан-
ските банки, съществуват две възможности: да се възстанови пълно или частично специалния кре-
дит на БВБ за развитие, или да се завиши балансовата сума при постоянно ниво на депозитите на
БВБ от 20 млн. долара. Считаме, че завишаване на балансовата сума над 420– 450 млн. ЛЛ не би
било целесъобразно, като имаме предвид, че ЛИТЕКС БАНК и при тоя обем следва да осигури
към 220 млн. ЛЛ в чуждестранна валута със съответната ликвидност, или 73 млн.долара, както и
да покрие всички намаления в клиентския пласмент (очаквано намаление – 20 млн. ЛЛ) с нови опе-
рации в чуждестранна валута.

Предвид средносрочния характер на междубанковите операции, разпределението на плас-
ментите по страни както за 1977 г., така и за 1978 г. предвиждаме да се запази в рамките на едни
и същи суми.

При участие на БВБ в източниците на ЛИТЕКС БАНК със сума от 20 млн. долара, предс-
тоят да се предоставят през 1977 г. нови кредити на банки в размер на 56 млн.долара заедно с под-
новяването на някои пласменти, чието разпределение по страни предвиждаме да бъде следното:
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– банки на страните – участнички в МБИС ......................... 20 млн. долара
– Югославия ............................................................................ 10 млн. долара
– Италия ..................................................................................  5 млн. долара
– Египет ...................................................................................  5 млн. долара
– Турция ..................................................................................  3 млн. долара
– Бряг на слоновата кост.........................................................  3 млн. долара
– ливански банки .....................................................................  5 млн. долара
– неразпределен лимит ............................................................  5 млн. долара

56 млн. долара

Концентрирането на кредитите към страните, членки на МБИС се обосновава със съобра-
жения за сигурност и ликвидност в случай, че се наложи предварително приключване на операци-
ята. Същевременно редица социалистически страни излезнаха масово на евровалутния пазар със
задължения по банково гарантирани фирмени кредити, което е сравнително рентабилно поле за
вложение на средства. С умелото манипулиране на срокове и условия на твърди и променливи
лихви и по страни, би могла да се реализира средна лихвена разлика от 1,75% в полза на ЛИТЕКС
БАНК от този вид операции.

При обем на кредитите от 420–450 млн. ЛЛ през 1978 г. се очаква чистата печалба да бъде
около 4,2 млн. ЛЛ предвид факторите, които влияят върху образуването є.

Дейността на банката в областта на операциите с местни клиенти предвиждаме да насочим
в провеждането на осъвременените оздравителни мерки към някои клиенти. За останалите клиен-
ти основна задача да бъде максималното събиране при подходящи условия и срокове на вложени-
те в тия операции банкови средства и за увеличаване обезпечението по тях.

В тази връзка и на база постигнатото съгласие с клиента, предвиждаме да пристъпим към
образуването на банков консорциум за разпределянето на риска и финансирането на КОНСОЛИ-
ДЕЙТЕД СТИИЛ ЪФ ЛЕБАНОН.

*
*        *

С настъпилите промени в политическия живот и икономическата активност на Ливан след
гражданската война се създават нови условия за работа на местния паричен пазар. Фактическото
и психологическо разделение на страната създава определени изисквания за банките да се приспо-
собят към тази специфична обстановка. Отразявайки тия съображения, болшинството от банките
поддържат клонове в двете половини на страната – с християнско население и другата – с мюсюл-
манско. Централната ливанска банка даде пример в това отношение, като откри свои клонове в
двете фактически нови регионални столици – Джуни за християнската половина и Сайда – за дру-
гата.

С посредничеството на ливанския ни акционер г-н С. МАРУН и по предложение на заинте-
ресовани политически деятели на деснохристиянското население, бяхме поканени да открием клон
на ЛИТЕКС БАНК в християнската част на Бейрут. Същите поемат задължението да улеснят по-
лучаването на разрешение от компетентните органи, като се има предвид съществуващото законо-
дателство, забраняващо откриването на клонове на чуждестранни банки в страната. Седалището,
което ни се предлага да наемем е превърнато в нов районен банков център с клонове на 8 банки,
а конкретно в същата сграда е настанена вече БАНК Г.ТРАД КРЕДИ ЛИОНЕ.

Освен споменатите съображения за конкретна работа на местния пазар в двете зони на
страната, отчетени своевременно от повечето банки, за ЛИТЕКС БАНК съществуват също доста-
тъчно основания да пристъпи към организирането на свой клон в християнската част на страната
(сегашното є седалище се намира в другата страна на града).

Независимо от изразено направление на ЛИТЕКС БАНК в областта на междубанковите
операции, присъствието є в новообразуваната активна банкова зона и вече паричен пазар, ще
улесни контактите є както с представените там банки, така и със спестителите по линията на наби-
рането на източници.

Същевременно необходимо е да отчетем още от сега възможността Централната банка да
насочи дейността на търговските банки изключително на местния пазар чрез средствата на парич-
но-кредитната си политика, и това във връзка с проблемите по финансирането на възстановител-
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ния процес. Достатъчно е да се въведат отново високи задължителни минимални резерви за опера-
ции в чуждестранна валута или да се въведе специален данък върху реализираните кредиторни
лихви по тези операции, за да ги превърне в нерентабилни и безинтересни за банките. При подоб-
на конюнктура за определен период от време основната дейност на банките ще се реализира на ли-
ванския пазар и в ливански лири както между самите банки, така и чрез по-модерни форми, с ор-
ганизирането на пулове и държавно участие за по-големи обекти, за кредитиране на местната ико-
номика. Отчитайки всички рискове и скъпоструващия опит в работата с местни клиенти, считаме,
че трябва да имаме още от сега готовност и в случай на необходимост да познаваме банките, усло-
вията на техните операции и подбора на клиентите им за съвместна работа с тях на местния пазар.
В това отношение зоната, в която би се установил клон на банката ни, включва една динамична и
разнообразна инфраструктура на икономическа дейност, пристанищни услуги, международен
транспорт и др.

Дейността на евентуално организирания клон на първо време се осигурява с прехвърлянето
на част от активните и пасивни операции в ливански лири за клиенти с местонахождение или седали-
ще на предприятието и фирмата им в близост със самия клон и в християнската част на града.

Зоната на евентуалното бъдещо седалище на клона осигурява в момента 6,233 хил. ЛЛ из-
точници от частни лица. От същия район банката до откриването на гишетата си след войната има-
ше още 72 спестители с кредиторни сметки за 6.750 хил. ЛЛ, които бяха изтеглени през първото
тримесечие на 1977 г. основно поради съображения за сигурност и удобство на клиентите креди-
тори. Възможностите за възстановяването на горната сума, свързана с дългогодишни кредитори
на ЛИТЕКС БАНК в източниците на банката са реални.

Същевременно в същия район се намират 65 клиента на банката, ползуващи кредитни улес-
нения за общо 16.000 хил. ЛЛ.

Следователно на клона е подсигурена балансова сума от около 16–20 млн. ЛЛ, колкото е
обема на една малка ливанска банка.

Операциите на клона на първо време ще се състоят в приемане на вноски от кредитори и
банкови депозити, плащане на суми по оторизирани от Централата кредити, обмяна на валута,
писмени преводи, инкасиране на документи, чекове и трати и проучване на пазара.

Необходимият персонал за тази дейност заедно с ръководител – зам. директор е 5 души за
сметка на съществуващия персонал на банката и без нови назначения.

Учредителните и експлоатационни разноски за помещенията, които ни се предлагат са
следните:

– търговски фонд (еднократен) .............................................................. 150.000 ЛЛ
– приспособяване на помещенията за касова работа
    и обзавеждане (еднократно) ............................................................... 120.000 ЛЛ
– годишен наем ........................................................................................  25.000 ЛЛ
– разход за електричество, телефон и   други (годишно) ......................  25.000 ЛЛ

Учредителните разноски в размер на 270.000 ЛЛ ще се включат в активите на банката под
рубриката „недвижимости“ и ще се амортизират в съответствие със законните амортизационни
норми в страната.

Още с началния период след откриването на клона е осигурен с чиста годишна печалба от
около 300.000 ЛЛ, като заплатите на персонала от 75.000 годишно ще се понесат от Централата.

Предвид на гореизложеното, предлагам да дадете съгласие за откриване клон на ЛИТЕКС
БАНК в християнската част на Бейрут при изброените финансови условия. За улесняване на по-
лучаването на оторизация за откриване на клон и с оглед да не проявяваме признаци на дискрими-
нация към двете етнически групи в страната, целесъобразно е да искаме разрешение за откриване
на клон и в двете части на града, а да се възползуваме само от едното.

Др. Председател,

Въз основа на представения Ви доклад за последиците от гражданската война в Ливан вър-
ху дейността и състоянието на ЛИТЕКС БАНК и перспективите за дейността є през 1977 и
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1978 г., предлагам да се вземат следните решения:
1. Приема за сведение сумата на нанесените щети върху банката от 18.505.000 ЛЛ в резул-

тат на гражданската война и разрешава на ЛИТЕКС БАНК в случай, че щетите следва ефективно
да се покрият, да ползува създадения за тази цел специален фонд.

2. Приема предложените осъвременени оздравителни мероприятия на клиентския пласмент
на банката и разрешава на ЛИТЕКС БАНК да сключи предлаганите споразумения със СИАЛЕ и
ЮНАЛКО, както и да пристъпи към принудително събиране на вземането си от ЕЛ МАЛИЯ в
случай, че не се постигне споразумение за доброволна ликвидация на реалните гаранции.

3. Приема План-програмата като база за дейността на ЛИТЕКС БАНК през периода на
1977–1978 г.

4. Разрешава на ЛИТЕКС БАНК да открие клон в Бейрут по условията, отразени в доклада.

Президент – генерален директор
Гаро АРАМОВ

ЦДА, ф. 132, оп. 32, а.е. 33, л. 35–37, 43–77. Оригинал. Машинопис.

** Васил Коларов (род. 20.ХI.1942 г.) Роден в Батак. Средно образование завършва в София. През
1960−1966 г. учи последователно математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в
Московския университет „М. Ломоносов“. В периода 1966−1975 г. работи в Изчислителния център и в
Научния център по планиране към Държавния комитет за планиране. Занимава се с макроикономическо
моделиране и ръководи софтуерното осигуряване. Специализира в Япония, Великобритания, Белгия,
САЩ. Хоноруван преподавател в Математическия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и във Висшия икономически институт „Карл Маркс“. От април 1975 г. е заместник-предсе-
дател, а от август 1977 г. − първи заместник-председател на БНБ. От 3.I.1984 г. до 20.ХII.1989 г. е пред-
седател на БНБ.
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ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА
БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

София, 3 февруари 1984 г.

ПРОТОКОЛ № 2
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Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
2. Предложение за разширяване на функциите на банките.
Докладват: Ив. Драгневски

Г. Колев
Я. Янев

[...]
По т. 2 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:
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Разгледаните материали, както и направените бележки да служат като основа при по-ната-
тъшните разработки на въпросите по разширяване функциите на банките.

[...]
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов

СЕКРЕТАР НА УС .НА БНБ: Св. Бисова

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ
ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

Българската външнотърговска банка на основата на последователното прилагане на новия
икономически подход и неговия механизъм осъществява банковото обслужване на външнотъргов-
ските и стопанските организации във връзка с тяхната външноикономическа дейност.

С дейността си по кредитирането в лева и валута, разплащанията с чужбина, валутния кон-
трол, ефективното си участие на международните валутни и кредитни пазари с оглед оптимално
използуване на валутните ресурси, банката активно съдействува за по-нататъшното развитие на
външноикономическите връзки на страната и повишаване на тяхната ефективност.

При осъществяването на цялостната си дейност Българската външнотърговска банка из-
пълнява следните основни функции:

1. Планово-регулиращи функции
1.1. Банката самостоятелно разработва частта от единния кредитен план, отнасяща се за от-

расъла „Външна търговия“. На основата на плановото задание за ускоряване обръщаемостта на
оборотните средства подготвя разработки за общия размер на кредитите за оборотни средства и
източниците за тяхното обезпечаване в лева.

1.2. Участвува при съставянето на валутния план и по-специално на неговия кредитен раз-
дел, като прави разработки по видове кредити, които ще се погасяват и които следва да се ползу-
ват от чужбина, а също така и за размера на получаваните и плащани лихви към чужбина.

2. Кредитни функции
2.1. Банката активно работи за по-нататъшното усъвършенствуване и издигане ролята на

кредитните си функции, с оглед по-пълно да съдействува и въздействува на стопанските организа-
ции за срочното изпълнение на възложените им планови задачи.

2.2. Банката кредитира краткосрочно до 1 година външнотърговските организации в лева за
необходимите им оборотни средства при осъществяването на износа и вноса. Посредством разме-
ра на кредита и лихвения процент съдействува на организациите за изпълнение и за подобряване
на стопанските резултати от тяхната дейност, за намаляване и ликвидиране на залежалите стоко-
во-материални ценности и за своевременно събиране на просрочените вземания от страната и
чужбина.

2.3. Участвува дялово със средства в лева и валута в ефективни мероприятия, провеждани
съвместно със стопанските и външнотърговските организации.

2.4. Предоставя валутни кредити на стопанските и външнотърговските организации за вре-
менен недостиг на средства при реализиране на плановия внос, за разкриване на допълнителни ва-
лутни ресурси, за внедряване на научно-техническите постижения в производството, за провежда-
нето на инженеринговата дейност в чужбина, за изпълнението на специфични външнотърговски
операции и други.

2.5. Договаря и ползува на международните валутни и кредитни пазари банкови стокови
кредити за финансиране вноса на суровини, материали и други.

2.6. Осигурява инвестиционни кредити за финансиране на доставки от внос на машини, съ-
оръжения и оборудване.

2.7. Договаря чисто финансови кредити за покриване на платежни нужди.
2.8. Осигурява банково-техническото изпълнение на правителствените кредити, предоста-

вяни от наша страна на други страни.
2.9. Осигурява банково-техническото изпълнение на фирмените кредити, предоставяни от



4. Елементи на монобанката Българска външнотърговска банка
87

външнотърговските организации при износа.
2.10. Предоставя самостоятелно кредити на банки в чужбина.
2.11. Провежда кредитните операции и разчети с Международната банка за икономическо

сътрудничество и Международната инвестиционна банка, Москва.
3. Разплащателни функции
3.1. Банката осъществява разплащанията в лева между външнотърговските и стопанските

организации във връзка с износа и вноса и други.
3.2. Извършва всички плащания във валута от и към чужбина при износа и вноса в социа-

листическа и несоциалистическа валута, по специфичните външнотърговски операции: реекспор-
тни, преработвателни и др., по нестоковите операции и други подобни.

3.3. Погасява на съответните падежи ползуваните кредити от чужбина.
4. Ежедневно поддържа и осигурява валутната платежоспособност на страната към чужби-

на като маневрира умело с валутните наличности.
5. Банката активно работи в областта на повишаване ефективността от участието на нашата

страна в социалистическата икономическа интеграция и по-конкретно в работата по усъвършенству-
ване на платежно-кредитната система на страните-членки на СИВ, по съгласуването на разработки-
те за специализация и коопериране в производството, по подготовката, сключването и банково-тех-
ническото обслужване на спогодбите за стокообмен и плащания, по проблемите залегнали в плана за
работа на Постоянната комисия на СИВ по валутно-финансовите въпроси и други.

6. Съдействува на стопанските организации за въвеждането на пълната валутна сметка в
тяхната дейност и за изпълнение на възложеното им планово валутно салдо.

7. Контролни функции
7.1. Подпомага и контролира изпълнението на плановите задачи за валутни постъпления и

валутни разходи от страна на стопанските и външнотърговските организации.
7.2. Провежда банковия контрол по отношение дейността и финансовото състояние на вън-

шнотърговските организации и на основата на сметките, отчетите, балансите и обезпечеността на
банковите заеми в лева за оборотни средства, разкрива неблагоприятните тенденции, набелязва
действени мерки и мероприятия за въздействие и налага санкции.

7.3. Упражнява контрол за правилното формиране и разходване на средствата по фонд „Ра-
ботна заплата“ на външнотърговските организации.

7.4. Провежда системен и ефективен контрол върху стоково-разпоредителните документи,
представяни по различните форми на плащане по нашия износ и внос от чужбина, а също така и
върху нестоковите плащания.

7.5. Контролира разходите по предоставените правителствени кредити на други страни и
следи за тяхното срочно погасяване.

7.6. Упражнява контрол по спазването от страна на външнотърговските организации на ус-
ловията на сключените клирингови, бартерни и други платежни спогодби.

8. Валутно-касови функции
8.1. Обслужва валутно българските и чуждестранните граждани, министерствата, ведомст-

вата, стопанските и външнотърговските организации.
8.2. Събира, обработва и реализира чуждестранните платежни средства в банкноти, чекове,

кредитни карти и други, обменени в страната и от валутната търговия.
9. Информационни функции
9.1. Изготвя актуални проучвания и анализи за настъпващите изменения на международни-

те валутни и кредитни пазари, на валутните курсове на главните капиталистически валути, на лих-
вените проценти на тези пазари, с оглед тяхното ползуване в ежедневната работа и провеждането
на мероприятия за запазване на валутно-финансовите интереси на страната. Тези разработки изп-
раща на заинтересованите министерства, ведомства, външнотърговски организации и други.

9.2. Организира съвместно с Министерството на външната търговия система за получава-
не на сигнална информация за изменение степента на риска със страни, с които нашата страна раз-
вива активна външноикономическа дейност.

9.3 Подготвя периодични справки, информации и анализи за изпълнението на плана за ва-
лутните постъпления и валутните разходи на стопанските организации.
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9.4. Изготвя месечни разработки за определяне курса на лева към чуждестранните валути
от Българска народна банка.

10. Повишава валутната доходност и ефективност на банковите операции, с оглед увелича-
ване на нейния валутен принос, на обема на валутната є печалба и на валутните икономии от лих-
ви за страната.

10.1. Пласира валутни средства и чрез използуване конюктурата на международните кре-
дитни пазари реализира положителна разлика в лихвените проценти в полза на банката.

10.2. Провежда валутно печеливши специфични банкови операции: арбитражни, суичови и
други.

10.3. Извършва рискови банкови операции.
10.4. Реализира валутни печалби от съвместни дейности със стопански организации.
10.5. Увеличава валутните приходи от банкови комисионни и други разноски.
11. Участвува с дялови капитал в лева и валута в създавани сдружения в страната от наши

стопански и външнотърговски организации с чужди фирми.
12. Поддържа задгранична мрежа от свои банкови представителства и участвува в смесени

банкови институти в чужбина.
13. Разработва методическите въпроси по кредитирането и контрола на външнотърговски-

те организации, по разплащанията, по стокообмена и нестоковите операции в социалистическа и
несоциалистическа валута, по валутно-касовата дейност и други.

ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 10, л. 11–13, 39–45. Оригинал. Машинопис.

* Иван Драгневски (род. 12.Х.1940 г.) Роден в Троян. През 1958 г. завършва средно образование в
родния си град, а през 1964 г. − Висшия икономически институт в София, специалност „Икономика на
външната търговия“. През същата година постъпва в Чуждестранния отдел на БНБ, а при създаването
на Българската външнотърговска банка преминава на работа в нея. През 1966−1967 г. специализира
банково дело във Великобритания. През 1970−1972 г. е началник на отдел „Кредитни отношения с чуж-
бина“ в Българската външнотърговска банка. През 1973−1977 г. е неин представител в Лондон, а след
завръщането си е назначен за генерален директор по операциите с чужбина. От април 1980 г. е председа-
тел на Българската външнотърговска банка и първи заместник-председател на БНБ. Председател на
БНБ от 20.ХII.1989 до 9.I.1991 г. В периода 1991−1992 г. е пълномощен министър и търговски предста-
вител на България в Торонто, Канада. След завръщането си ръководи частна застрахователна компания.

№ 443

ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С ПРИЛОЖЕНА СПРАВКА И С РЕШЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА

ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ АВСТРИЯ И ЯПОНИЯ
ЕКСПОРТНИ КРЕДИТИ

София, 3 февруари 1984 г.

ПРОТОКОЛ № 2
Заседание на 3 февруари 1984 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Ив. Драгневски, Г. Карамфилов, Хр. Хараламбов, Г. Колев,
К. Заркова, Я. Янев, Ас. Владимиров.

Отсъствуват: Цв. Петков
Присъствуват: Р. Трифонова, Д. Ананиев и по т. 1 и т. 2 – Я. Калъчева, Р. Нацева, М. Ге-

нов, Бл. Петров, Вл. Ташков, К. Захариев, М. Маринов.
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
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4. Предложение за по-ефективно използуване на експортните кредити от Австрия и
Япония.

Докладват: Ив. Драгневски
Я. Янев

[...]
По т. 4 от дневния ред:
Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за по-ефективно използува-

не на експортните кредити от Австрия и Япония.
[...]

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС .НА БНБ: Св. Бисова

М Е Р О П Р И Я Т И Я
на Българска външнотърговска банка за ефективното

използуване на експортните кредити от Австрия и
Япония през 1984 година и следващите години

I. АВСТРИЯ
На основата на договореност между Министерството на външната търговия и Австрийско-

то министерство на търговията, занаятите и индустрията, през последните няколко години изпол-
зуваме в нарастващи размери експортни кредити при покупки от Австрия на метали, химикали и
други стоки. Отделно от това, Българска външнотърговска банка договаря с австрийски банки та-
кива кредити за доставки на машини и съоръжения, при изграждане на туристически обекти и др.

Експортните кредити, които получаваме от Австрия са при субсидирани лихвени проценти
(понастоящем от 7,80% до 8,75%). Те не могат да бъдат използувани като налични пари, а се ус-
вояват за плащания по извършени доставки на стоки, при това само от австрийски произход.

Ежегодно увеличаващите се суми на ползуваните кредити от Австрия са вече от съществе-
но значение за осигуряване на ритмичността в нашите плащания в конвертируема валута и Банка-
та активно използува тези кредити за обвръзката на платежния баланс на страната.

По предварителни данни, очаква се през 1984 г. да бъдат усвоени кредити в Австрия на су-
ма около 140,0 млн.вал.лв., в т.ч. около 85,0 млн. по вноса на суровини, материали и др. стоки и
около 55,0 млн вал.лв. по доставката на машини и съоръжения.

Освен това има възможност за кредитиране изграждането на туристически обекти у нас.
При необходимост Банката има договорености за увеличаване на всички тези кредити до

размера на реалните нужди.
Като се има предвид, че условията на експортните кредити в Австрия са сравнително по-

благоприятни от тези, предоставяни от други капиталистически страни, за максималното им из-
ползуване Банката ще насочи и активизира своята дейност в следните насоки:

1. Банката ще засили координацията на дейността си с М[инистерство на] В[ъншната]
Т[ърговия] с оглед при равни други условия, покупки на метали, химикали, машини и съоръжения
и др. стоки да се извършват от Австрия. По този начин ще се осигурява ритмичност на плащания-
та и допълнителни възможности за обслужване на дълга на страната в конвертируема валута.

2. С оглед по-активното използуване на експортните кредити, Банката с предимство ще
предоставя на вносителите вътрешни кредити за покриване на временен недостиг от валутни сред-
ства при изпълнение на плановите задачи по вноса, когато той се извършва от Австрия.

3. Банката ще предоставя с предимство използуването на кредитите в Австрия по сделки за
внос на технологии и машини, ако с това се създават възможности за производство на допълни-
телни ресурси за износ.

4. Съвместно с МВТ, Банката ще насочва към Австрия покупки на машини и съоръжения,
предназначени за обекти, изграждани от наши инженерингови организации в трети страни.

5. За насърчаване извършването на реекспортни и други специфични операции с австрийс-
ки стоки, Банката ще предоставя на съответните външнотърговски организации вътрешни креди-
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ти при условия, еднакви с тези по експортните кредити в Австрия.

II. ЯПОНИЯ
За финансирането на доставките на комплектни обекти, съоръжения и машини от Япония,

периодически се подписва Договор-Меморандум между Министерството на външната търговия и
10 японски фирми. Този договор отново беше подновен на 22 ноември 1983 год. при следните по-
главни условия:

кредитен лимит – 280 млн.вал.лв.
срок на кредита – от 2 год. до 8 год. и 6 м.
лихвен процент – 8,3 до 10,70%
Кредитът може да се използува само за покупка на японски машини и съоръжения по дого-

вори на единична стойност над 300 хил.вал.лв.
Предварителните разчети показват, че по плана за внос за 1984 год. от Япония се очаква да

бъдат внесени машини и съоръжения за около 40,0 млн.вал.лв. Освен това, по условията на креди-
та ще могат да бъдат извършвани и плащания по доставки на ДСО „Булгаргеомин“ и други орга-
низации за обекти в трети страни.

Изхождайки от досегашната практика и натрупан опит, Банката съвместно с МВТ ще тър-
си възможности за по-ефективното използуване на договорения кредит, като източник за осигуря-
ване на ритмичността на плащанията по вноса от Япония и за обслужване на общия дълг на стра-
ната, в следните направления:

1. По повод на отделни сделки ще се търсят възможности за разширяване на кръга от япон-
ски фирми-доставчици с последващото им включване за членове на Меморандума.

2. Ще се правят постъпки пред Японските власти за намаляване на предвидената задължи-
телна минимална сума от 300 хил.вал.лв. на отделен търговски договор.

3. Ще поощрява с банкови средства доставки от Япония на машини и съоръжения за обек-
тите на инженеринговите организации в трети страни.

4. Банката ще предоставя с предимство допълнителни валутни кредити на стопански орга-
низации, които извършват внос от Япония на високоефективни технологии и съоръжения, осигу-
ряващи внедряването на научно-технически достижения чрез модернизация и реконструкция на
действуващи валутни заводи или мощности за производство на ширпотребни стоки. При необхо-
димост Банката ще се включва директно и с капиталово участие в съответното мероприятие.

26 януари 1984 година

С П Р А В К А

ОТНОСНО: възможностите за използуване на предоставените на Народна република България
от Австрия и Япония кредитни линии за внос на машини, съоръжения и
комплектни обекти,  с цел увеличаване на валутните постъпления на страната

Договорените с Австрия и Япония кредитни линии могат да бъдат използувани само за за-
купуване на машини, съоръжения и комплектни обекти, произведени в тези страни.

Допуска се вградените в тези машини, съоръжения и комплектни обекти детайли, дооком-
плектовка и други в размер 20–30% от стойността на доставката да бъде производство на трета
страна.

Съществува също така възможност при закупуването на комплектни обекти, да се финанси-
рат в рамките на тези кредити и местни разходи, които нашата страна реално би извършила в лева.

Следва да се отбележи, че по принцип този вид кредити, предоставяни от Австрия и Япо-
ния са с по-нисък лихвен процент, отколкото, в сравнение с лихвения процент по подобни креди-
ти, предоставяни от другите развити капиталистически страни.

Като се имат предвид посочените по-горе основни положения за ползуване на посочените
кредитни линии и с оглед реализирането на допълнителни валутни приходи за страната би могло
да се проведат следните мероприятия:
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1. При доставка на комплектни обекти от тези страни да се договаря и кредит за финанси-
ране на местните разходи. Размерът на кредита за местни разходи е обичайно около 15%. В този
случай ще се реализират допълнителни валутни приходи от разликата в лихвата, тъй като получе-
ният кредит би могло да се инвестира с по-висок лихвен процент в сравнение с лихвения процент
по кредита.

2. Да се възложи на Банката, съгласувано с МВТ отраслевите министерства и другите ком-
петентни органи, да организира чрез внос от Австрия или Япония изграждането по линия на нас-
рещния план на обекти с висок валутен ефект, чието изплащане може да се реализира в срок по-
кратък от срока на ползувания от Австрия, респективно Япония кредит. В този случай допълните-
лен валутен ефект ще се реализира, както по линия на разликата в лихвите, така и от продажбата
на продукцията от самия обект. За целта е необходимо да се оторизира Д[ържавния] К[омитет за]
П[ланиране], при доказана ефективност да дава съгласие за временно влошаване на платежния ба-
ланс на страната.

3. Доставката на чуждестранни машини, съоръжения, доокомплектовка и други, необходи-
ми за изгражданите от български инжинерингови организации обекти в чужбина, да се насочи, ко-
гато това е възможно, към Австрия и Япония. Като се има предвид, че в редица случаи изгражда-
нето на такива обекти се заплаща в брой или на краткосрочен кредит, то валутния ефект ще се по-
лучи или от разликата в лихвата, или от инвестирането на средствата от изградените обекти в по-
ефективни мероприятия, организирани само от банката или съвместно с други български органи-
зации.

4. Да се възложи на инжинеринговите организации, изграждащи обекти в чужбина, да
привличат Австрийски и Японски фирми при изграждането на тези обекти. Това ще създаде въз-
можност за ползуване на кредитните линии от Австрия и Япония при по-благоприятни условия от-
колкото кредитите, предоставяни на съответните страни, за изграждането на тези обекти. Освен
повишаване конкурентноспособността на нашите инженерингови организации, такова сътрудни-
чество би допринесло и за реализирането на допълнителни валутни приходи за страната.

ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 10, л. 11–13, 61–67. Оригинал. Машинопис.

№ 444

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ДЯЛОВОТО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА В КАПИТАЛА НА

БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА С 86 400 000 ЛЕВА

София, 26 януари 1988 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседание на 26 януари 1988 година

Заседават др.др. В. Коларов, Т. Чавдаров, К. Заркова, Г. Колев, Н. Величков, Д. Ананиев,
Вл. Владимиров

Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в 14 часа.

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Българската външ-

нотърговска банка.
Докладва: В. Коларов

След станалото обсъждане за увеличаване деловото участие на Българската народна банка
в капитала на Българската външнотърговска банка Управителният съвет взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие да се увеличи деловото участие на Българската народна банка в капитала на
Българската външнотърговска банка с 86 400 000 лв., като се запазва участието на Българската
народна банка в общия капитал на Българската външнотърговска банка на 72%.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 6, л. 6. Оригинал. Машинопис.
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4.3. БАНКА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
(„МИНЕРАЛБАНК“)

№ 445

ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА БАНКАТА ЗА
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ („МИНЕРАЛБАНК“)

София, 3 февруари 1984 г.

ПРОТОКОЛ № 2
Заседание на 3 февруари 1984 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Ив. Драгневски, Г. Карамфилов, Хр. Хараламбов, Г. Колев,
К. Заркова, Я. Янев, Ас. Владимиров.

Отсъствуват: Цв. Петков
Присъствуват: Р. Трифонова, Д. Ананиев и по т. 1 и т.2 – Я. Калъчева, Р. Нацева, М. Ге-

нов, Бл. Петров, Вл. Ташков, К. Захариев, М. Маринов.
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
2. Предложение за разширяване на функциите на банкирте.
Докладват: Ив. Драгневски

Г. Колев
Я. Янев

[...]
По т. 2 от дневния ред, Управителният  съвет  взе следното

РЕШЕНИЕ:

Разгледаните материали, както и направените бележки да служат като основа при по-ната-
тъшните разработки на въпросите по разширяване функциите на банките.

[...]
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов

СЕКРЕТАР НА УС .НА БНБ: Св. Бисова

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТНОСНО: разграничаване функциите и ролята на
Банката за стопански инициативи (Минералбанк)

Основният предмет на дейност на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) е да
кредитира или да участвува със свой дял от средства в ефективни стопански начинания, които не
са разчетени по държавните (задължителни) планови задачи.

Незадължителната част на държавния план е насрещния план, както и всички мероприятия,
възникнали в процеса на изпълнението на плана.

По принцип мероприятията по насрещния план трябва да се реализират за сметка на по-
ефективното използуване на материалните, финансовите и трудовите ресурси, предоставени на
стопанските организации.

Поради това, че насрещния план има открит характер, в процеса на неговото изпълнение въз-
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никват редица стопански начинания и мероприятия, които именно са поле на действие на Банката за
стопански инициативи (Минералбанк). Специфичните задачи на Банката за стопански инициативи
(Минералбанк) да разкрива, подкрепя и осъществява стопански инициативи, създават благоприятна
възможност да се поддържа динамиката и се подобряват показателите на насрещния план през цяла-
та година, чрез банкови кредитни мероприятия и сдружения. За тях стопанските организации и пред-
приятията следва да се договорят единствено с Банката за стопански инициативи (Минералбанк) при
условие, че се подобряват количествените и качествените показатели на насрещнните планове.

Кредитните ресурси за тези мероприятия и инициативи следва да се осигуряват от два из-
точника:

1. Неразпределен кредитен лимит от кредитния план. Размерът на този лимит следва да бъ-
де динамична величина и да се определя като функция на допълнителните икономически резулта-
ти, които се получават от реализирането на ефективни стопански начинания и мероприятия.

2. Учредителният капитал и собствените фондове на Банката за стопански инициативи
(Минералбанк), които да се използуват без лимитни ограничения.

За повишаване на ефективността от дейността на банката, считаме за целесъобразно разк-
риването и оказването на съдействие на стопанските организации за реализирането на мероприя-
тия в процеса на изпълнението на плана, да се осъществява и в тясно сътрудничество с Българс-
ката индустриална стопанска асоциация и окръжните индустриални стопански асоциации. Банка-
та и Българската индустриална стопанска асоциация следва да уточнят реда за това сътрудничес-
тво.

ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 10, л. 11–13, 46–48. Оригинал. Машинопис.

№ 446

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „РАЗПЛАЩАНЕ И БАНКОВО
СЧЕТОВОДСТВО“ СТЕФАН МЛЪЗЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ С

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА СУМАТА ОТ 8 000 000 ЛЕВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
УСТАВНИЯ ФОНД НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ВЪВ

ВРЪЗКА С ВЗЕТОТО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТАЗИ БАНКА РЕШЕНИЕ ЗА
УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪЩИЯ ФОНД

София, 15 август 1985 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Стефан МЛЪЗЕВ – директор на дирекция

„Разплащане и банково счетоводство“

Другарю Председател,

По решение на общото събрание на акционерите на Банката за стопански инициативи (Ми-
нералбанк), състояло се на 8 юли 1985 година Уставният фонд на БСИ (Минералбанк) се увелича-
ва с 20.000 х. лв.

Съгласно чл. 2, ал.ал. 3 и 4 на ПМС/43 от 30.11.1982 година дяловото участие на Българс-
ката народна банка, припадащо се на сумата на увеличението в основния (Уставния) фонд на БСИ
(Минералбанк) се определя на 8.000 х. лв.
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С писмо № 4360 от 14.08.1985 г. БСИ (Минералбанк) предяви искане пред Българската на-
родна банка – Централно управление да бъде внесена сумата 8.000 х. лв. за попълване на основ-
ния (Уставния) фонд в изпълнение на взетото решение на общото събрание на акционерите.

Предлагаме Управителният съвет на Българската народна банка да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Дава съгласие Българската народна банка да внесе сумата от 8.000 х. лв. за попълване ос-
новния (Уставния) фонд на БСИ (Минералбанк).

София, 15.08.1985 г.
ДИРЕКТОР: Ст. Млъзев

[Върху документа – резолюция:]
Съгласен. Членовете на Упр. съвет на подпис. В. Коларов [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 33, а.е. 15, л. 192. Оригинал. Машинопис.

№ 447

РЕВИЗИОНЕН АКТ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ В БАНКАТА ЗА
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 4 ДЕКЕМВРИ

1984 Г. ДО 19 МАЙ 1986 ГОДИНА*

София, 27 август 1986 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ „РЕВИЗИИ И КОНТРОЛ“

====================================================
ПОВЕРИТЕЛНО!

Вх. № 76/27 август 1986 г.
БАНКА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

        (МИНЕРАЛБАНК)

РЕВИЗИОНЕН АКТ

Въз основа на заповеди № № 334, 339, 340 от 1986 г. на директора на дирекция „Ревизии и
контрол“ при Централно управление на Българска народна банка, подписаните Димитър Василев
Даракев, Камен Василев Тошков, Йордан Трифонов Минчев, Пенка Йорданова Станкова и Нико-
лина Йорданова Батулийска – финансови ревизори и инж. Панайот Иванов Златев, инж. Никола
Ангелов Бичкиджиев, инж. Илия Георгиев Миланчев, инж. Борислав Борисов Неферов и инж. Ни-
кола Николов Габровски – финансови ревизори с техническа компетентност, извършихме финан-
сова ревизия на БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (МИНЕРАЛБАНК) за периода от
4 декември 1984 г. до 19 май 1986 г., като се употребиха общо 260 работни дни.

Материалните и счетоводни проверки се извършиха по баланса към 19 май 1986 г.
За отделните дейности на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) се извършиха

проверки съгласно одобрената програма на ревизията.
В резултат на извършената финансова ревизия установихме следното:

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАВИШЕНИТЕ
    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАНКОВАТА СИСТЕМА
Ръководството и колективът на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) са моби-

лизирали силите си и са положили усилия за изпълнението на задачите, поставени пред банката
през 1985 и 1986 г.
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Основните цели на ръководството са били насочени за изпълнение решенията на Политбю-
ро на ЦК на БКП и Министерския съвет – за усъвършенствуване на банковата система, за коре-
нен прелом в стила и метода на работа на всички специалисти. Като ръководство в банковата дей-
ност са Мерките за подобряване на работата, произтичащи от докладната записка на другаря То-
дор Живков и решението на Политбюро на ЦК на БКП за решителна борба срещу отрицателните
явления в нашия живот и Мерките за изпълнение задачите, произтичащи от решението на Полит-
бюро на ЦК на БКП за Тринадесетия конгрес на партията и от разработения под ръководството на
др. Т. Живков документ „За качествено нов растеж в икономиката“.

През ревизионния период ръководството на Банката за стопански инициативи (Минерал-
банк) е работило за увеличаване на банковия принос и съдействие за изпълнение решенията на
Националната партийна конференция от 1984 г. и на Февруарския пленум от 1985 г. Въпросите за
качеството и ускореното внедряване на научно-техническия прогрес са били на вниманието на ръ-
ководството и колектива на банката.

Със създаването на Банката за стопански инициативи се сложи началото за по-нататъшно
преустройство на банковата система в съответствие с изискванията на икономическия механизъм.
Създадена като банка от нов тип, БСИ е съдействувала на стопанските организации за осъществя-
ване на предлаганите инициативи и мероприятия с висок икономически ефект.

При изпълнението на мероприятията и инициативите по насрещните планове, изграждане-
то на малки и средни предприятия и съвместни предприятия и дружества, Банката за стопански
инициативи е подкрепяла и осъществявала такива, които отговарят на новите авангардни техноло-
гии и осигуряват повишаване качеството на продукцията и разнообразяване на асортимента, про-
изводство на нови материали, повишаване ефективността на производството чрез увеличаване
производителността на труда и намаляване на материалните разходи, запазване на завоюваните и
завоюване на нови пазарни и технологични позиции в международното разделение на труда.

Независимо от постигнатите положителни резултати в дейността на Банката за стопански
инициативи, през ревизионния период са допуснати слабости, пропуски, грешки и нарушения, от-
разени в съответните раздели на ревизионния акт. Тези пропуски и грешки са в резултат на неуп-
ражнен в достатъчна степен текущ и последващ контрол от страна на отраслевите ръководители
върху работата на специалистите, недостатъчна квалификация, организация на работата и връзка
с финансиращите клонове.

След приключване на финансовата ревизия през 1985 г., ръководството на банката не е взе-
ло отношение по задължителните указания на председателя на БНБанка, дадени с писмо № 61-
10706/24.09.1985 г.

II. ВАЛУТНО КРЕДИТИРАНЕ ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
Валутните кредити, предоставяни от Банката за стопански инициативи (Минералбанк) на

стопанските организации, са съдействували за ускорено внедряване на научно-техническия прог-
рес, за внедряване на нови прогресивни технологии, за подобряване качеството на продукцията и
постигане икономия от материално-енергетични ресурси. От друга страна, чрез намаляване вноса
и осъществяване на допълнителни валутни постъпления от осъществяване на износ, чрез стопан-
ските инициативи е съдействувано за постигане целите, поставени пред БСИ.

Едновременно с отчитане положителните резултати от дейността на банката по валутното
кредитиране, през изтеклия период са допуснати и някои слабости, проявени са неблагоприятни
тенденции, създадени са проблеми, установените от които при извършената финансова ревизия се
свеждат до следното:

1. По своевременното издължаване на валутните кредити
Съществен въпрос за осъществяване валутното кредитиране е способността на БСИ да

обезпечи срочното връщане на предоставените кредити, с оглед възможностите є за продължава-
не ритмичността при изпълнение на набелязаните цели и задачи. Особено значение има тази фун-
кция при дейността за „Малките и средни предприятия“. При ревизията се установи, че не във
всички случаи стопанските организации-кредитополучатели спазват определените с договора за
кредит срокове за издължаване на кредита. Не са използвани и всички средства за въздействие от
страна на БСИ, в т.ч. и по отношение на гарантите и др. за събиране на раздадените кредити.
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В случаите на неосигуряване срочното връщане на валутните кредити от кредитополучате-
лите и гарантите, не се спазват разпоредбите на чл. 67 от ПИМ и чл. 42 от Устава на БСИ, зало-
жени в чл. 17 от договорите за валутни кредити.

1.1. Съгласно договор № 40-06 от 10.01.1985 г. на Институт по цветна металургия – Плов-
див е предоставен кредит в несоциалистическа валута в размер на 660 000 вал. лв. По реда на чл.
13 от договора е предвидено през 1985 г. от ф[онд] „Валутен“ на Корпорация „Цветна металур-
гия“ да се издължат 500 000 вал. лв. С п[ис]мо от 06.12.1985 г. Корпорацията е направила искане
за отсрочване на погасителната вноска от 500 000 вал. лв. Първоначално БСИ не е приела искане-
то, но впоследствие, въз основа ново искане от 31.01.1986 г., по изключение дава съгласие пога-
сителната вноска от 500 000 вал. лв. да се издължи на 31.03.1986 г., при условие обаче, че ако су-
мата не постъпи по счетоводните сметки, с обратна сила, считано от 1.01.1986 г., ще се събере до-
пълнителна лихва по условията на чл. 2, ал. 1, т. 3 от Тарифата на БНБ. Погасителната вноска не
е направена, но не е изпълнено условието да се събере допълнителна лихва, поради това, че сче-
товодно не е уреден въпросът в БСИ, когато пусковият срок на обекта не е изтекъл, не е открита
сметка по сметкоплана за отнасяне в просрочие на  погасителната вноска, неиздължена в срок.

1.2. За обект „Фабрика „Сторгозия“ – Плевен – Линия за производство на изделия от дър-
волист“ съгласно договор № 40-52/13.02.1985 г. е било предвидено за 1985 г. да се издължат 393
000 вал. лв. Поради липса на средства от ф[онд] „Валутен“, погасителната вноска не е направена.
Пусковият срок на обекта е бил 28.02.1986 г., но обектът не е бил завършен в срок и усвоеният
кредит е отнесен в просрочие. Погасителната вноска в размер на 393 000 вал. лв. не е отнесена в
просрочие поради това, че в БСИ не е открита счетоводна сметка за просрочени погасителни
вноски по невъведени в действие капитални вложения. По време на ревизията с б.б. 59551/
13.08.1986 г. се начисли допълнително наказателна лихва в размер на 1 145 вал. лв. Приложение
№ 57.

1.3. Съгласно договор № 40-77/05.03.1985 г., БСИ е предоставила валутен кредит в размер
на 259 000 вал. лв. на О[бединена] Т[рудово-] П[роизводителна] К[ооперация] „Миролюбец“ –
Ловеч за обект „Участък за производство на бебешки и детски обувки“. Съгласно чл. 11.1 от до-
говора, кредитополучателят се задължава в срок до 31.10.1985 г. да осигури ресурси за издължа-
ването на кредита чрез производство на капачки за буркани, четки, конфекция, железни скари, от-
падъци и др., износът на които ще се осъществи от ВТО „Разноизнос“. Впоследствие, с анекс от
21.05.1985 г. се изменя чл. 7 от договора, като срокът за ползуване на кредита се изменя от
30.06.1985 г. на 31.12.1985 г. и съответно срокът за въвеждане на обекта в действие – до
31.01.1986 г. Независимо, че първоначално (п[ис]мо № 503 от 09.08.1984 г.) износителят се е съг-
ласил да извърши износ на посочените по-горе натури, по-късно с п[ис]мо №  548/16.05.1985 г. е
информирал С[топанска] Д[ирекция] „М[естна] П[ромишленост и] Б[итови] У[слуги]“ – Ловеч, с
копие до БСИ и кредитополучателя, че износът на посочената продукция по II-ро направление не
може да се осъществи и се поканва СД „МПБУ“ – Ловеч да потърси други изделия за износ. В ре-
зултат на това договорът е анексиран, като за ресурс, покриващ стойността на ползвания валутен
кредит остават само капачките за буркани.

Обектът е въведен в действие с протокол обр[азец] 16 от 17.01.1986 г., а сумата на валут-
ния кредит в размер на ДМ 757 052 е отнесен в просрочие. От разполагаеми данни е видно, че из-
носителят, вместо да осъществи директен износ на капачките и с постъпленията да изплати креди-
та, той провежда обменна операция.

1.4. С договор за валутен кредит № 20-01 от 1984 г. се предоставят на ДМТ „Булмедпром“
– София 230 000 щ.д. за обект „Лаборатория за изолиране на соматропен хормон“. Краен срок за
ползване на кредита е 31.12.1984 г. Кредитополучателят се задължава да произведе необходимо-
то количество „соматропен хормон“ и да го предостави на износителя ВТО „Маимекс“ в срок до
30.09.1985 г. С анекс от 8.08.1984 г. крайният срок за ползуване се удължава на 19.05.1985 г., а
срокът за издължаване на кредита на 28.02.1986 г.

С п[ис]мо № М-432/5.04.1986 г. ВТО „Маимекс“ уведомява БСИ (Минералбанк), че обек-
тът се закрива по независещи от него причини, като се дава съгласие „Маимекс“ да понесат всич-
ки извършени разходи. Кредитът е отнесен в просрочие. (89 000 вал. лв.).

1.5. Съгласно договор № 40-55/15.02.1985 г. БСИ е предоставила кредит в несоциалисти-
ческа валута за обект „Линия за производство на облекла с гланцирана повърхност“ – завод „Бу-
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ря“ – Габрово в размер на 480 000 вал. лв. със срок за издължаване 31.12.1985 г. Обектът е въве-
ден в експлоатация с протокол обр. 16 от 29.12.1985 г. Погасителната вноска в размер на 243 504
щ.д. не е направена от кредитополучателя, но БСИ не е отнесла същата в просрочие. С б.б. №
58813/24.07.1986 г. погасителната вноска, неиздължена в срока, се отнесе в просрочие, като се на-
числи наказателна лихва в размер на 2 538 вал. лв. (Приложение № 53).

1.6. По договор № 40-42/4.02.1985 г. на С[троително] М[онтажния] К[омбинат] „Турист-
строй“ – Пловдив за изграждане обект „Цех за въздуховоди и окачени тавани“ е отпуснат от БСИ
валутен кредит в несоциалистическа валута до размер на 277 000 вал. лв. Съгласно чл. 13 от дого-
вора е следвало СМК „Туристстрой“ да направи погасителна вноска в размер на 100 000 вал. лв.
с падеж 31.12.1985 г. Погасителната вноска не е направена, но не е отнесена в просрочие. По вре-
ме на ревизията с б.б. № 558993/29.07.1986 г. непогасената вноска се отнесе в просрочие, като се
събра и наказателна лихва в размер на 1 500 вал. лв. (Приложение № 54).

1.7. С договор № 40-91 от 28.03.1985 г. между БСИ и завод „Витоша“ – София е предоста-
вен кредит в несоциалистическа валута в размер на 395 000 вал. лв. за финансиране изграждането
на обект „Линия за производство на спортно-луксозни мъжки ризи“ в с. Лозен – Завод „Витоша“
с краен срок за издължаване на кредита 31.12.1985 г. Кредитът е предвиден да се издължи от из-
нос на ризи чрез износителя ВТО „Индустриалимпорт“. Съгласно представен протокол обр. 16,
обектът е приет от приемателната комисия на 29.11.1985 г. На срока за издължаване на кредита –
31.12.1985 г., поради затруднения и пренасочване натури, договорени за износ, за вътрешния па-
зар, кредитът не е издължен и е отнесен в просрочие. Кредитът не е изискан и от гаранта –  ДСО
„Рила“, поради липса на средства по фонд „Валутен“.

При дирекция „Търговия и услуги“, неиздължените в срок и трудно събираеми вземания по
предоставени валутни кредити, се отнасят за:

1.8. На П[ромишленото] Т[ърговско] О[бединение] „Пирин“, съгласно договор № 30-38/
29.12.1983 г., е предоставен кредит в несоциалистическа валута в размер на 2 000 000 щатски до-
лара със срок за издължаване – 31.12.1984 г. С анекс от 23.11.1984 г. към договора се предвижда
кредитът да се издължи на шест рати от 30 октомври 1985 г. до 30.11.1986 г. По този кредит е взе-
то отношение още при предходната ревизия във връзка с удължаване срока на кредита. Към деня
на ревизията всички погасителни вноски в размер на 1 500 000 щ.д., които следваше да се издъл-
жат съгласно погасителния план, са отнесени в просрочие, а общото задължение към БСИ с на-
числените лихви, комисионни и други разноски надвишава 2 500 000 щ.д. Предприетите от БСИ
мерки до този момент във връзка с издължаване на кредита от кредитополучателя не са дали ре-
зултат.

1.9. На българо-швейцарското дружество „Тангра“ съгласно договор № 30-102/09.05.1985
г. БСИ е предоставила кредит в несоциалистическа валута в размер на 910 000 вал. лв. за внос на
инсталация за производство на тенис ракети. Финансирането на обекта е открито на 17.06.1985 г.,
като сметната стойност по непроверена генерална сметка възлиза на 23 339 000 лв., от които на-
лични машини 12 742 хил. лв. Машините са доставени през м. декември 1985 г., но до деня на ре-
визията не са монтирани. Краен срок на кредита е 30.06.1986 г., като гарант по кредита е бивше-
то Министерство на химията. На срока цялата сума на кредита е отнесена в просрочие, като впос-
ледствие са били погасени 322 000 вал. лв. Банката не е приложила разпоредбите на чл. 87 (1), т.
4 от ПИМ.

1.10. Съгласно сключен договор № 29 от 4.07.1983 г. БСИ е предоставила на Съюза на сле-
пите в България  кредит в несоциалистическа валута в размер на 1 324 000 вал. лв. за доставка на
технологична линия за литографиране и лакиране на метални листа, автоматична ножица за двус-
транно разкрояване на метални листа и технологична линия за уплътняване на кроненкорки с пас-
та PVC. Срокът за издължаване на кредита е предвиден – девет месеца след въвеждане на инста-
лацията в експлоатация, съгласно погасителен план. За издължаване на валутния кредит съгласно
сключения договор, кредитополучателят се задължава да осигури валутни постъпления от извън-
планов износ на стоки, за които има разрешение от ДКП и МВТ. С анекс от 17.04.1985 г. за кра-
ен срок на кредита е определен 30.12.1985 г. На определения срок кредитът не е издължен и е от-
несен в просрочие. С п[ис]мо № 665/11.03.1986 г. до БВБ е отправено искане по реда на чл. 42 от
Устава на БСИ, да се събере принудително от сметката на Съюза на слепите в България, водена в
БВБ, неиздължената погасителна вноска по разрешения кредит на Съюза. Поради липса на доста-
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тъчно средства по валутната сметка на Съюза на слепите, са преведени на БСИ от БВБ само 221
365 вал. лв., като към датата на ревизията са останали непогасени 843 677 ДМ.

1.11. Съгласно договор № 10-65/15.07.1983 г. е бил отпуснат валутен кредит от БСИ на
ТПК „Първи май“ към СД „МПБУ“ – гр. Пловдив в размер на 396 760 ДМ или 170 000 вал. лв. за
доставка на машини. Още при предходната ревизия е констатирано, че внесените автомати, въве-
дени в експлоатация от м. юни 1984 г., работят на загуба. Кредитът е следвало да се погаси през
1984 и 1985 г., но не е издължен и е отнесен в просрочие.

От неиздължените валутни кредити на стопанските организации от дирекция „Промишле-
ност и строителство“ най-съществен е делът на ДСО „Металхим“ – Сопот.

1.12. На основание 12 ПМС/22.06.1982 г. е дадено съгласие за създаването на смесено бъл-
гаро-гръцко акционерно дружество „Технимар-Минералимпекс“ – Атина. Във връзка с покриване
дяловото участие на ВТО „Минералимпекс“, на дружеството е разрешен извънпланов валутен
кредит в размер на 260 000 щ.д. със срок за издължаване 31.12.1984 г. Сключен е договор № 10-
124 за отпускане на кредита. В договора не е предвиден гарант по кредита. Кредитът е следвало да
бъде издължен от постъпленията по извънплановата инженерингова дейност от ВТО „Минера-
лимпекс“. На срока за издължаване на кредита, поради липса на средства, кредитът е отнесен в
просрочие, като целият дълг с начислената лихва възлиза на 333 900 щ.д.

На 14.10.1985 г., съгласно договор № 10-285, е предоставен от БСИ нов извънпланов кре-
дит за левовата равностойност на дяловото участие на ВТО „Минералимпекс“ в д[ружест]во „Тех-
нимар“. Кредитът е в размер на 1 500 000 лв. с краен срок за издължаване 31.12.1991 г. (Приложе-
ние № 56).

Неиздължени и трудносъбираеми кредити от стопански организации към дирекция „Селс-
ко стопанство“ са:

1.13. По договор № 20-2/10.03.1983 г. БСИ е предоставила кредит в несоциалистическа ва-
лута на О[кръжен] А[грарно-] П[ромишлен] К[омплекс] – гр. Разград в размер на 900 000 вал. лв.
за доставка на селскостопанска техника. На определения срок 30.11.1983 г. кредитът е отнесен в
просрочие, не е събран от гаранта по кредита – Н[ационален] А[грарно-] П[ромишлен] С[ъюз],
което е отразено още при предходната ревизия. И при настоящата ревизия се констатира, че кон-
кретни практически резултати по събиране на вземанията не са постигнати от БСИ.

1.14. По договор № 20-4/13.04.1983 г., БСИ е предоставила на АПК „Долината на праско-
вите“ с. Гавраилово, Сливенски окръг кредит в несоциалистическа валута в размер на 1 476 000
вал. лв. за доставка на линия за компоти от белени праскови. Линията е доставена, монтирана и
пусната в експлоатация през м. октомври 1984 г. При краен срок на издължаване – 31.12.1986 г.
една част от кредита е погасена, а остатъкът в размер на 550 000 вал. лв. от определения падеж по
кредита, съгласно погасителния план от 31.12.1985 г. е отнесена в просрочие. Поради измръзване
на прасковите насаждения през зимата 1985/1986 г., комплексът не ще бъде в състояние да обез-
печи производството на компоти в количества, достатъчни за издължаване на последната погаси-
телна вноска на 31.12.1986 г. Във връзка с изложените обстоятелства, комплексът е разработил
резервна програма за износ на други натури, но няма необходимите гаранции от компетентните
органи за осъществяване на износа на предложените натури и от там за погасяване на банковия
кредит.

2. Сдружения за съвместна дейност.
2.1. Въз основа договор № 10-262 от 13.06.1985 г. между ВТО „Кинтекс“, Банката за сто-

пански инициативи и ДСО „Металхим“ се създава сдружение за съвместна стопанска дейност.
Сдружението се сключва по реда на чл. 146 от Правилника за икономическия механизъм.

Съгласно чл. 5 от договора е предвидено трите страни в сдружението да участвуват с иму-
ществени (парични) вноски, всяка една с 5 000 000 щ.д., или общо 15 000 000 щ.д.

По реда на чл. 8 от договора е било предвидено съдружниците да внесат своите парични
вноски по сметката на сдружението до 31.12.1985 г. При ревизията се установи, че това не е из-
вършено.

С п[ис]мо № 3830/07.08.1985 г. ДСО „Металхим“ е направил искане пред банката за разре-
шаване на извънпланов валутен кредит за 5 000 000 щ.д. за попълване дяловото участие в сдруже-
нието. Кредитът е разрешен със срок за издължаване 30.06.1986 г. До деня на ревизията не е вне-
сена частта на ВТО „Кинтекс“ за дяловото участие в сдружението.
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Всички плащания по открити акредитиви и други по дейността на сдружението са плащани
по с[мет]ка 3111043010 – на БСИ (Минералбанк), като към датата на ревизията са достигнали
17 362 000 ДМ или 8 387 000 щ.д., т.е. с 3 387 000 щ.д. в повече от частта съгласно договора за дя-
ловото участие в сдружението. Освен това по набирателната сметка на сдружението са отнесени
за плащане лихви, комисионни и др. за над 200 000 щ.д.

Междувременно на 30.01.1986 г. с протокол, подписан от ръководството на банката и ДСО
„Металхим“, е удължен срокът за издължаване на валутния кредит до 30.12.1986 г.

2.2. В докладна записка от др. О. Дойнов – министър на машиностроенето и др. Хр. Хрис-
тов – министър на външната търговия до Министерския съвет, относно придобиване на мажори-
тарно българско дялово участие във фирмата „Ортман унд Хербст“ – ФРГ, в предлаганото за при-
емане решение на МС в т. 3 е предвидено: „Дяловото участие на българската страна в размер на
3 000 000 вал. лв. за придобиване мажоритет върху собствеността на фирмата „Ортман унд
Хербст“ да се внесе от собствени средства от българските съдружници. При недостиг, за целта
Банката за стопански инициативи (Минералбанк) може да предостави необходимите кредити“. Ре-
шение на МС по този въпрос е излязло под № 233/5.12.1985 г.

Съгласно предвидения ред е следвало БСИ да изплати по договора № 50-5/13.12.1985 г.
10% от покупната цена, т.е. 900 000 ДМ. Общата покупна цена за придобиване на мажоритет е
възлизала на 9 000 000 ДМ, които по курса към датата на извършване на сделката възлизат на
3 400 000 – 3 500 000 вал. лв.

С б.б. № 50810/30.01.1986 г., БСИ превежда дяловото си участие в д[ружест]во „Ортман
унд Хербст“, като задължава с[мет]ка 314501301 „Банково дялово участие в чуждестранни фир-
ми“ с 487 500 ДМ и с[мет]ка 750205-7 „Други приходи и разходи“ със загубата от 412 500 ДМ.

3. Валутни кредити на чуждестранни фирми
На основание 43-то ПМС/1982 г. и чл. 10 от Устава на Банката за стопански инициативи са

предоставяни кредити в несоциалистическа валута на чуждестранни фирми. Така:
3.1. С телекс от 15.09.1984 г. Ливанският търговец Артин Ван Дер Бохосян предлага на ръ-

ководството на БСИ (Минералбанк) да изплати предсрочно предоставен му преди това кредит,
срещу документи за износ на млечни продукти за Ливан чрез ВТО „Родопаимпекс“ и предявява
искане за разрешаване от банката на нов кредит в размер на 1 050 000 щ.д., отново срещу доку-
менти.

 Ръководството на Банката за стопански инициативи уведомява клиента, че ще предостави
искания кредит със срок за издължаване 31.12.1984 г. Кредитът е предоставен без да има сключен
договор по възприетия ред и налично обезпечение на банката.

На крайния срок за издължаване на кредита – 31.12.1984 г. същият не е погасен, като от то-
гава са правени частични погашения в банката и дългът към 30.06.1986 г. възлиза на 787 115 щ.д.
В Литексбанк – Бейрут клиентът е внесъл 4 000 лив[ански] лири, които са блокирани, но в резул-
тат на рязкото намаляване паритета на ливанската лира, равностойността на тази сума в щатски
долари към момента е твърде ниска. Ръководството на БСИ не е взело своевременно необходими-
те мерки за ползването на така блокираната сума в лив[ански] лири за намаляване дълга на клиен-
та към банката.

Независимо, че срокът за издължаване на кредита от страна на клиента отдавна е изтекъл,
БСИ (Минералбанк), в нарушение на чл. 2, ал. (3) от Тарифата за лихвите на БНБ, не е начисля-
вала допълнително наказателна годишна лихва по просрочени кредити. Предвид на необезпече-
ността на предоставения кредит, съществува реална опасност за несъбиране на вземанията от кли-
ента и понасяне щета от банката.

3.2. Взаимоотношенията на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) с фирмата
„Голд Коин“ – Бейрут датират от 1982 г., когато банката е открила 2 акредитива в полза на фир-
мата, съгласно сключени договори за предоставяне на валутни кредити.

През 1983, 1984, 1985 и 1986 г. при представени от фирмата 12 молби, без да са сключени
договори по възприетия ред, са отпуснати от БСИ нови кредити, общият размер на които към
30.06.1986 г. възлиза на 5 508 000 шв[ейцарски] франка. През целия изтекъл период фирмата не
погасява задълженията си съгласно условията при отпускане на кредитите. Представени са 15
броя молби за отсрочване на сроковете по кредитите, които ръководството на банката е приело.
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Фирмата е плащала редовно само начислените лихви, комисионни и други разходи по кре-
дитите, както и една незначителна вноска за погасяване на дълга в размер на 315 000 шв[ейцарс-
ки] франка. За една част от отпуснатите кредити през 1985 г., изобщо не е посочен срок за издъл-
жаване на кредита. Към 30.06.1986 г. са изтекли сроковете за издължаване на някои кредити, но
конкретни мерки за погасяване не са предприети. (Приложения №№ 1 и 2).

С молба от 26.03.1985 г. фирмата отправя искане до БСИ за извършване на арбитражна
операция, закупуване на 400 000 щ.д. срещу швейцарски франкове по отпуснат валутен кредит.
Така закупените от банката за сметка на Голд Коин се оформят по искане на фирмата в депозит
със срок 3 месеца при 9% годишна лихва, определена от ръководството на БСИ, като срещу това
по отпуснатия валутен кредит в швейцарски франкове се начислява 7% годишна лихва.

За обезпечение на предоставените кредити на Голд Коин на банката са предоставени на раз-
положение различни парични средства и други ценности под формата на учредени залози. Така:

1. Депозит от . . . . . . . . . . 400 000 щ.д.
2. Залог № 1 за . . . . . . . . . 107 850 щ.д., представляващи бижута и часовници
3. Залог № 2 за . . . . . . . . . 150 975 щ.д., представляващи бижута и други ценности
4. Залог № 3 за . . . . . . . . 1 031 950 шв.ф., представляващи бижута и часовници
5. Налични бижута и часовници в магазина
на Голд Коин в София . . . 699 754 щ.д.
6. Килими – тип „персийски“, ръчно вързани
в гр. Панагюрище за . . . . 101 979 щ.д.
Или цялото налично обезпечение по представените от фирмата „Голд Коин“ продажни це-

ни за бижутата, часовниците и др. ценности възлиза на 1 031 950 шв[ейцарски] ф[ранка] и
1 460 558 щ.д., които по курс към 5.08. т.г. възлизат на 2 667 093 шв[ейцарски] ф[ранка]

или ВСИЧКО ОБЕЗПЕЧЕНИЯ за ................ 3 699 043 шв[ейцарски] ф[ранка]
(Приложение № 3).
За по-реално покритие на предоставените от БСИ кредити е следвало предоставените като

залози от фирмата бижута и часовници да се оценят от наши компетентни организации, особено в
случаите, ако се наложи принудителна реализация на тези ценности. Под съмнение са и действи-
телните потребителски качества на килимите, с произход от 1982 г.

Анализът на взаимоотношенията между БСИ (Минералбанк) и фирмата „Голд Коин“ пока-
за, че наличното обезпечение на отпуснатите и ползвани кредити е по-малко с 1 808 957 шв[ейцар-
ски] ф[ранка]. Неблагоприятно влияние за увеличаването на необезпечеността е оказала и промя-
ната в курса. Като се има предвид, че фирмата не издължава предоставените є кредити и тяхната
необезпеченост, то рискът за БСИ значително е нараснал и се поставя под съмнение ефективност-
та от работата на банката с тази фирма.

3.3. С писма от 29.11.1984 г. № 602, 603 и 604 до БСИ (Минералбанк) Ливанската фирма
„Роуматимпекс“ прави цесии по акредитиви №№ 4324343, 4324281 и 432431, открити при БВБ
във връзка с постъпления в нейна полза, общо в размер на 538 780 щ.д.

На основание на писмо от 10.12.1984 г. на фирмата „Роуматимпекс“ и направените в пол-
за на БСИ (Минералбанк) цесии, последната е изплатила на различни външнотърговски организа-
ции сумата от 514 585 щ.д., като си е удържала 11% лихва от наредителя („Роуматимпекс“).

Частично удовлетворение от цесиите е извършвано от БВБ на 27.IV.1985 г. в размер на
339 320 щ.д. Впоследствие, на 24.I.1986 г. с вальор 18.12.1985 г., БВБ превежда на БСИ (Мине-
ралбанк) още 101 706 щ.д., която сума е изплатена на „РАЗНОИЗНОС“ на 14.02.1986 г. с б.б. №
403 128 – за частично изплащане на фактура № 5343/5.12.1985 г. – износ за фирмата „Роуматим-
пекс“. По направените цесии в полза на БСИ остават неуредени от БВБ, респективно от Ливанс-
ката банка, сумата от 98 000 щ.д. по стокова рекламация към фирмата „Роуматимпекс“, направе-
на от неговия клиент г-н Франжие.

Банката за стопански инициативи е завела дело срещу „Роуматимпекс“ за 132 336 щ.д., ка-
то по време на ревизията е получено съобщение, че искът е уважен, но едновременно с това ВТД
„Разноизнос“ е завело арбитражен иск срещу БСИ (Минералбанк), който е уважен. С молба от
6.VIII.1986 г., заведена под № 3870/8.08.1986 г., фотокопие от която ни бе представено, БСИ
(Минералбанк) е отправила до Върховния държавен арбитраж молба за преглед по реда на надзо-
ра. До приключване на ревизията задължението не е уредено. (Приложение № 59).
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3.4. Съгласно сключен договор между БСИ (Минералбанк) и Шведската фирма „Фреквен-
ция – ГеТе А.Б“ от 11.07.1984 г., на фирмата е предоставен кредит в размер на 18 000 щ.д. за срок
от една година. Преди изтичане на крайния срок за издължаване на кредита, по искане на фирма-
та, банката удължава срока за издължаване с 6 месеца, т.е. до 11.01.1986 г. Впоследствие, пак по
искане на фирмата, кредитът отново е отсрочен с 3 месеца от 11.04.1986 г. В определения срок съ-
щият не е издължен, но БСИ не е начислила допълнителна лихва над договорената, съгласно чл. 2,
т. 3 от Тарифата за лихвите на БНБ. Освен това, от 18.10.1985 г. на банката не се изпращат све-
дения за наличните видеокасети, служещи за обезпечение на предоставения кредит от страна на
Б[ългарската] А[социация за] Т[уризъм и] О[тдих] и Българ[ска] кинематография. БСИ не е пред-
приела мерки в това отношение.

4. Разплащания по валутни операции
4.1. Банката за стопански инициативи (Минералбанк) не е разработила и приела своя Тари-

фа за лихвите, таксите, комисионните и разноските, които следва да прилага по валутните си опе-
рации в страната и чужбина. Възприето е да се ползва Тарифата на Българската външнотърговс-
ка банка, което при специфичния характер на дейността и някои операции не е оправдано.

4.2. При ревизията се констатираха някои слабости и пропуски във връзка с прилагане на
Тарифата за лихвите, комисионните и разноските, които банката прилага по операциите си в стра-
ната. В резултат на пропуски са били начислени в по-малко комисионни за БСИ от предоставени
валутни кредити – еднократна комисионна 0,5% за управление на кредита, съгласно чл. 16, буква
„а“ от Тарифата – 60 992 вал. лв., събрани по време на ревизията (Приложение № 48).

С б.б. 56354 от 30.05.1986 г. се възстановиха на НИИ „Цветна металургия“ – Пловдив неп-
равилно събрани в повече комисионни за управление на кредита в размер на 6 101 вал. лв. (При-
ложение № 47).

4.3. По гар[анция] № 50/4/84 – Франция по време на ревизията допълнително се начислиха
0,5‰ за едно тримесечие върху гаранцията в размер на 4 207 500 щ.д. на СК „Верила“, съгласно
б.б. № 58931/28.07.1986 г. в размер на 1 990 вал. лв. (Приложение № 46).

По гар[анция] 50/2/105 – ФРГ с б.б. 58923 от 28.07.1986 г. се възстановиха на Н[аучно-]
П[роизводствения и] С[топански] К[омплекс] „Растителни масла и протеини“ – Костинброд 261
вал. лв. – неправилно начислени 2‰ комисионни за откриване на гаранцията. (Приложение № 45).

5. Други констатации
5.1. На 7.02.1986 г. въз основа докладна записка, изготвена от директора Ив. Иванчев,

председателят на БСИ разрешава да се отпусне кредит в несоциалистическа валута на НПСК „Рас-
тителни масла и протеини“ в размер на 3 800 000 вал. лв. със срок за издължаване 30.09.1987 г.
Сключен е договор 20-206/24.02.1986 г. между банката и НПСК „Растителни масла и протеини“ –
Костинброд, за доставка на инсталации за бутилиране на растително хранително олио, производ-
ство на лецитин за хранителни цели и разфасовка на нискокалорични и диетични маргарини.

От конкретните проучвания, направени в БНБ, д[ирекция] „Хранителна промишленост“, е
установено, че предложение за отпускане на този вид кредит е постъпило в БНБ – ЦУ още в на-
чалото на 1985 г., но след задълбочени проучвания, въз основа на изготвената справка от
12.12.1985 г. от д[ирекция] „Валутно кредитиране“ при ЦУ на БНБ във връзка със становището
на д[ирекция] „Хранителна промишленост“ и резолюция на председателя на БНБ, е изготвено
писмо до НПСК „Растителни масла и протеини“ – Костинброд, в което въпреки признатия социа-
лен ефект от предложените мероприятия, поради това, че условията за издължаване на валутния
кредит не отговарят на изискванията за кредитиране във валута извън плана, се счита за ненавре-
менно предлаганото мероприятие да се осъществи с валутен кредит. (Приложение № 60).

Всички обосновки, изложени в искането за кредит, не са били променяни впоследствие, а
цялата преписка е изтеглена от БНБ – ЦУ в края на 1985 г. и в същия вид е представена в БСИ
(Минералбанк), където кредитът е разрешен безпрепятствено.

5.2. При анализиране с[мет]ка 665 „Блокирани сметки в чуждестранна валута при специал-
ни условия“ установихме, че неправилно се водят аналитични сметки №№ 6655003001-1 на Алек-
си Алексиев Сергеев и 665501301-9 на Румен Цветков Павлов с остатъци, съответно 30 000 ДМ,
с произход 10.07.1984 г. и 20 525 ДМ, с произход от 1984 и 1985 г. Сумите по тези сметки произ-
хождат от разлика в задграничните заплати на български служители в българо-западногерманско
дружество „Рьоперверк“. В нарушение параграф 1(2) от Наредба за трудово-правното положение
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на задграничните служители, приета с ПМС № 60/23.10.1980 г., е следвало разликите от заплати-
те да се внасят в приход на републикански бюджет.

5.3. По договор 40-59/05.02.1985 г., БСИ е предоставила кредит в несоциалистическа валу-
та за обект „Малка мощност“ към З[авод за] К[репителни] Д[етайли] – Ивайловград за производ-
ство на винтове за дърво в размер на 980 000 вал. лв. На определения пусков срок – 15.10.1985 г.,
поради незавършване на обекта, сумата на кредита е отнесена в просрочие.

С писмо, заведено под вх. № 1695/19.02.1986 г., е представен протокол обр. 16 за обекта,
но поради различие в сумата, посочена в протокола (в по-малко) и по счетоводни данни в банката
в размер на 127 800 лв., кредитът не е разсрочен. Отправен е телекс от 10.03.1986 г. до кредито-
получателя за изправяне на грешката, но досега отговор няма. Без да се уточни на какво се дължи
различието, кредитът е разсрочен, включително и сумата 127 800 лв. и същият се издължава.

5.4. Съгласно договор № 40-05/08.01.1985 г. на СК „Витекс“ – София е предоставен валу-
тен кредит в размер на 900 000 вал. лв. за обект в ТК „Дунавска коприна“ – Русе със срок за из-
дължаване 30.12.1985 г. На 20.02.1986 г. с б.б. 51889 усвоеният кредит в размер на 812 833 щ.д.
е отнесен в просрочие, поради изтичане на пусковия срок. Не са изпълнени изискванията на запис-
ка № 42/27.03.1986 г. при наличие на средства по набирателната сметка не е извършена смяна на
източника за финансиране. С б.б. № 56834/12.06.1986 г. се погасява част от просрочения дълг в
размер на ДМ 448 028 89 и с б.б. № 56836/12.06.1986 г. още 322 138 ДМ. (Приложение № 49).

5.5. Съгласно дог[овор] № 40-11/14.01.1985 г. БСИ е предоставила кредит в несоциалисти-
ческа валута в размер на 1 000 000 вал. лв. на ДСО „Битова техника“ – Пловдив за изграждане
обект „Линии за производство на тенекии за сирене към МЗ „П. Пенчев“ – Карнобат. Пусковият
срок за обекта е изтекъл, но обектът не е въведен в действие.

На 06.06.1986 г. при изплащане документарна пратка от 9.05.1986 г., неправилно с б.б.
56608 са отнесени по с[мет]ка 471 022 3001, отнасяща се за друг обект на ДСО „Битова техника“,
вместо по с[мет]ка 4720543003 – 1 157 028 щ.д. По време на ревизията с б.б. № 57160/19.06.1986
г. посочената сума се отнесе в просрочие по с[мет]ката на ДСО „Битова техника“ за обект МЗ „П.
Пенчев“ – Карнобат. (Приложение № 50).

5.6. По договор № 40-72 от 18.01.1985 г., БСИ е предоставила на Н[аучно-]
П[роизводствения] С[топански] К[омбинат по] Р[оботика] „Берое“ – Ст. Загора кредит в несоци-
алистическа валута в размер на 890 000 вал. лв. за доставяне „машини за производство на вълно-
ви редуктори и деветходови винтове“. Пусковият срок за обекта – 31.01.1986 г. е изтекъл, без съ-
щият да е въведен в действие. От 31.01.1986 г. по кредита е събиран завишен лихвен процент. При
ревизията се установи, че не са били отнесени в просрочие още 702 500 ДМ, които с б.б. № 57664
от 02.07.1986 г. се отнесоха, като за времето от 12.05.1986 г. до 02.07.1986 г. се начисли наказа-
телна лихва в размер на 1 951 ДМ или 807 вал. лв. (Приложение № 51).

5.7. По договор № 40-114/06.06.1985 г., БСИ е предоставила кредит в несоциалистическа
валута на О[бединени] З[аводи за] З[апаметяващи] У[стройства] – Стара Загора за изграждане
обект „СП за производство на микродвигатели за микродискови зап[исващи] устройства“. Пусков
срок за изграждане на обекта – 31.03.1986 г. Неправилно след този срок кредитът не е отнесен в
просрочие. По време на ревизията с б.б. № 57293 от 23.06.1986 г. са отнесени в просрочие
179 706.87 щ.д. и се начисли допълнително наказателна лихва, събрана с б.б. 57 293/12.08.1986 г.
в размер на 232 в[алутни] лв. (Приложение № 52).

6. Кредитиране за оборотни средства
6.1. Във връзка с чл. 20 от ПМС № 6/1985 г. Комбинатът за хладилна техника „А. Ива-

нов“ – София е предявил искане пред БСИ за отпускане на кредит за оборотни средства в размер
на 660 000 лв. за откупуване левовата равностойност на валутата за внос на окомплектовка за до-
машен хладилник МРАЗ – 270.

Съгласно договор № 30-13/25.06.1985 г. кредитът е предвиден за издължаване до
30.03.1988 г., като е определен лихвен процент 4% по реда на чл. 1(1) от Тарифата за банката.

При извършената по време на ревизията проверка в предприятието се установи следното:
Производството на определения вид домашен хладилник е заложено в насрещния план за

1985 и 1986 г., а кредитирането за оборотни средства по насрещния план се осъществява от Бъл-
гарска народна банка, респ[ективно] клон № 2. Установи се, че банковият клон не е уведомен от
БСИ, че е предоставен кредит за оборотни средства на Комбинат за хладилна техника „А. Иванов“
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– София, който от своя страна води счетоводно задълженията си към БСИ за разрешения кредит
по с[мет]ка № 429 „Други дебитори и кредитори“. Доставените от внос комплектовки са осчетово-
дени като материални ценности по с[мет]ка № 12 „Материали“ в баланса на предприятието. Тези
обстоятелства са довели до установяване нереален резултат от обезпечението на кредита по нор-
матива на оборотните средства при извършените проверки от страна на специалистите от БНБ кл.
2. Също така следва да се знае, че една част от окомплектовката за 122 982 лв. е изплатена на дос-
тавчика (вносителя) направо от кредита по норматива на оборотните средства. През 1985 г. и 1986
г. предприятието поддържа постоянно значителни свръхнормативни наличности от материални
ценности, поради което е забавена обръщаемостта на нормируемите оборотни средства. За II-то
полугодие на 1985 г. и за I-то полугодие на 1986 г. кредитът по норматива на оборотните средст-
ва се олихвява съобразно постигнатата обръщаемост на нормируемите оборотни средства със 7%
лихва. Неправилно, разрешеният от БСИ кредит е олихвяван с 4%, т.е. нормален лихвен процент,
който може да се определя само в случаите, посочени по чл. 1, т. 2 от Тарифата – при ускоряване
обръщаемостта на нормируемите оборотни средства спрямо базисната обръщаемост в дни за
предходната година до 5%. Начислената по време на ревизията допълнителна лихва от 3% за II-то
полугодие на 1985 г. и за I-то полугодие на 1986 г. в размер на 7 908 лв. се събра с б.б. 60091/
13.08.1986 г. (Приложение № 58).

6.2. Аналогичен е случаят с разрешения по договор № 30-15 от 24.07.1985 г. кредит на СК
„Домакински електроуреди“ – Варна в размер на 290 000 лв. за заплащане от кредитополучателя
завод „Елпром“ – Варна на закупени от внос суровини и материали.

По реда на чл. 20 от ПМС № 6/1985 г. е било предвидено да се доставят окомплектовки за
ел[ектрически] готварски печки като: програмни часовници, комплектовки за футерпроцесори, съ-
домиячни машини на части и др. При доставяне на окомплектовките, същите са били изплатени за
сметка на кредита по норматива на оборотните средства на завод „Елпром“ – Варна. Едва на
08.05.1986 г., след отправеното писмо от завода до ВТО „Електроимпекс“ (вносител), с б.б. от
16.05.1986 г. на завод „Елпром“ – Варна са били преведени 282 209 лв., които впоследствие са
прехвърлени на Комбината за дом[акински] уреди – Варна за погасяване кредита, ползван от БСИ
(Минералбанк). През 1985 г. в завод „Елпром“ са били доставени 1 746 бр. програмни часовници
за ел[ектрически] печки, като до края на годината от тях не са били вложени в производството на
ел[ектрически] печки.

Банката за стопански инициативи едва с писмо № 1170 от 30.04.1986 г. уведомява Окръж-
на банка – Варна, че предоставеният кредит е използван и се изпраща погасителен план. Кредитът
е бил олихвяван с нормален лихвен процент – 4%. На база постигнатата обръщаемост на норми-
руемите оборотни средства на завод „Елпром“ – Варна за 1985 г., кредитът по норматива на обо-
ротните средства е олихвяван с 6 процента. Поради незначителния размер на лихвата за 1986 г. и
олихвяването на кредита по норматива за I-то полугодие на 1986 г. с нормален лихвен процент, то
О. Б. за лихвите не се пусна. (Приложение № 55).

III. БАНКОВ КОНТРОЛ ПО ФИНАНСИРАНЕТО И КРЕДИТИРАНЕТО
      НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЛЕВА
При финансирането и кредитирането на капиталните вложения са допуснати пропуски,

грешки и нарушения, свеждащи се до: неправилно откриване на финансирането на обектите;
сключване и изпълнение на договорите за кредит; разплащане на изпълненото строителство; бан-
ково съдействие и въздействие при спазване на пусковите срокове и разсрочване и издължаване
на банковите кредити; неправилното замразяване строителството на обектите; законосъобразното
съставяне на протокол обр. 16 и други.

А. ДИРЕКЦИЯ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
1. По откриване финансирането на обектите
1.1. Средно предприятие за производство на изчислителни системи и устройства – София

към СК „Приложни системи“ – София.
Без открито финансиране, на 15.08.1985 г. е извършено плащане по сметка № 221 298 001 2,

„Кредити за капитални вложения, невъведени основни фондове МСП“, в размер на 393 017 лв., ко-
ито впоследствие са сторнирани на 20.09.1985 г., но лихва за този период не е изчислена и събрана.
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С писмо № 9865/05.12.1985 г. е открито финансирането на обекта – частично, без генерал-
на сметка, и отново е платен горния разход в размер на 393 017 лв. на 30.01.1986 г.

За обекта няма отредена строителна площадка и няма представена генерална сметка.
Доставените машини и съоръжения на стойност 4 734 802 лв. не са монтирани по посоче-

ните по-горе причини.
В горния случай, освен неправилното откриване финансирането на обекта, е нарушен и чл.

87(1), точка 4 от ПИМ, т.е. не е начислена и събрана допълнителна лихва за доставени машини и
съоръжения повече от 5 месеца, преди или след определения за монтажа им срок.

1.2. За обект „Малко предприятие за производство на твърдосплавни бургии“ София към
СК „Приложни системи“ – София на сметна стойност за финансиране 1 650 000 лв. няма открито
финансиране. За обекта е допуснато да се изплатят на 16.09.1985 г. 406 000 швейцарски франка за
доставка на машини и съоръжения по аналитична сметка № 4711293031 „Кредити за капитални
вложения невъведени основни фондове М[алки и] С[редни] П[редприятия] във валута“.

Плащанията са извършени на основание приет от банката и спуснат план за финансиране №
128 МСП/09.07.1985 г. и на указанията, дадени от ръководството на банката. Приложение № 23.

1.3. Обект „Цех за резервни части за КИР 1,5“ с. Паисиево – Силистренско с открито фи-
нансиране и предоставен кредит от 28.02.1985 г. Неправилно е определен срок за въвеждане в
действие – 30.09.1986 г., т.е. 19 месеца времетраене на строителството. Не са спазени разпоредби-
те на чл. 1(3) от Наредбата за специфичните правила за икономическия механизъм в малките и
средни предприятия, приети с ПМС № 33/2.07.1984 г.

Подобно е положението и с обект „Цех за преработка на хмел в хмелов гранулат“ – гр. Ра-
китово – 19 месеца.

2. Сключване и изпълнение на договорите за кредит
Договарянето на кредитите е извършвано своевременно. По изпълнението на договорите,

респ[ективно] по ползуването на кредитите, са сключвани от 1 до 5 анекса за удължаване времет-
раенето на ползуването, а именно: Малко предприятие за дефектно точливи и неточливи пашкули
и производство на копринени тъкани с инвеститор ДСО „Сирма“ – гр. Пловдив; Магазин 501 сто-
ки – гр. Пловдив с инвеститор „Горивни и строителни материали“ – гр. София; Супермаркет и ма-
газин за промишлени стоки – район „Тракия“ – гр. Пловдив с инвеститор СД „Търговия“ – Плов-
див; Търговски дом гр. Преслав с инвеститор ОКС гр. Шумен; Търговски комплекс кв. „Средна
кула“ гр. Русе с инвеститор ГПК „Наркооп“ гр. Русе; Търговски център гр. Костенец с инвеститор
ОКС – София; РПК „Венера“ – гр. Костенец и др.

3. Банков контрол върху разплащане на изпълненото строителство
3.1. По договор № 40-136/20.03.1985 г. е предоставен кредит за проектиране и изграждане

на Малко предприятие за дефектно-точливи и неточливи пашкули и производство на копринени
тъкани с инвеститор ДСО „Сирма“ – гр. Пловдив в размер на 724 000 лв., който с анекс от
20.08.1985 г. е завишен на 1 076 000 лв. Сумата в последния анекс е коригирана с химикал
на 1 297 000 лв., без да е заверена поправката по съответния ред.

Към датата на проверката са усвоени 1 360 000 лв., т.е. допуснато е да се изплати в повече
63 000 лв. спрямо договорения с анекса кредит.

От изложеното е видно, че са извършени плащания над приетата от банката сметна стой-
ност, което е в нарушение на чл. чл. 76 и 84 от ПКС.

3.2. По договор № 40-173/25.04.1985 г. е предоставен кредит от 2 828 000 лв. със срок
31.03.1986 г. на Комбинат за трактори гр. Карлово за изграждането на обект „Малко предприятие
за производство на детайли и инструменти“ с. Борино, на сметна стойност за финансиране
2 827 000 лв. От приложените справки на БНБ гр. Девин, изплатените разходи за капитални вло-
жения към 31.12.1985 г. и към 31.03.1986 г. възлизат съответно на 1 486 000 лв. и 2 399 000 лв.,
но по аналитичната сметка № 2212630016 „Кредит за капитални вложения, невъведени основни
фондове МСП“, изплатените суми не са отразени. По време на ревизията се установи, че разходи-
те са плащани неправилно от банков кредит от БНБ – Девин.

В случая не са спазени и разпорежданията на чл. 85 от ПКС и чл. 87(1), точка 4 от ПИМ за
начисляване и събиране на допълнителни лихви за доставени машини и съоръжения повече от 5
месеца, преди или след определените за монтажа им срокове.

3.3. В някои случаи не е въздействувано достатъчно върху инвеститора и изпълнителя за
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ритмичното усвояване на капиталните вложения и срочното въвеждане в действие на обектите, в
резултат на което е намален ефектът от предоставените банкови кредити. Така:

– За обект „Предприятие за производство на системи за автоматизация и проектни прог-
рамни продукти за автоматизиране на производствата и управлението“ – гр. Пловдив със сметна
стойност 2 324 000 лв. и пусков срок 30.06.1986 г., до 10.06. т.г. са усвоени едва 1 234 167 лв., или
53%.

– Аналогичен е случаят и с обект „Мобилно предприятие за преработка на плодове и мля-
ко“ гр. Трудовец, към СД „Ботевградска вишна“ – Ботевград и други.

4. Разсрочване, издължаване и олихвяване на банковите кредити
4.1. Обект „Производство на хидравлични командни елементи в ЗХЕ „Младост“ гр. Сун-

гурларе, приет с протокол обр. 16 от 27.12.1985 г. не може да изпълнява предназначението си.
Съгласно сигнално писмо № 040/14.03.1986 г. на ОИСА гр. Бургас е видно, че само 6 броя маши-
ни от доставените за същия обект, се намират в цеха, а останалите по различни обекти. Извърше-
на е проверка на място от директора Венцеслав Бойчев и специалиста Тодор Тодоров, като за
действителното положение е съставен протокол, с който е даден един месец срок – до 20 април
1986 г. да се възстановят отклонените машини и съоръжения в съответствие с утвърденото техни-
ко-икономическо задание на обекта. След изтичането на срока отклонените машини и съоръжения не
са възстановени, но от страна на БСИ (Минералбанк) санкции не са наложени. Приложение № 13.

4.2. Обект „Люпилня за гъши и кокоши яйца“ с. Гроздево към АПК „Георги Трайков“ – гр.
Георги Трайков е завършен и приет с протокол обр. 16/28.02.1986 г., като е използуван банков
кредит в размер на 173 000 лв., но до проверката няма направена разсрочка на кредита, както и по-
гасителна вноска. По време на ревизията кредитът се разсрочи и на 30.06.1986 г. се събраха пога-
сителни вноски за месеците април, май и юни т.г. в размер на 43 077 лв.

4.3. Неправилно обект „Производство на ходови вериги“ – гр. Кричим при наличие на про-
токол обр. 16/20.01.1986 г. е бил в просрочие до 31.03.1986 г. при ползуван банков кредит от
171 000 лв. Събраната в повече лихва в размер на 641 лв. с б.б. от 6.06.1986 г. се възстанови.
Приложение № 14.

4.4. Обект „Цех за хидравлични изделия“ с. Братя Даскалови с инвеститор МЗ „Бъдещ-
ност“ – гр. Чирпан е завършен и въведен в редовна експлоатация с протокол обр. 16/18.03.1986 г.
при ползуван банков кредит 873 791 лв., със срок за погасяване до 23.03.1987 г., или за една годи-
на. Неправилно кредитът е олихвяван за месеците април и май с 4% годишна лихва, вместо 2%.

По време на ревизията събраната в повече лихва в размер на 2 573 лв. с б.б. № 63908 от
10.06.1986 г. се върна на кредитополучателя. Приложение № 15.

4.5. Обект „Малко предприятие за производство на съоръжения за печатни платки“ с. Кук-
лен към НПО „Научно приборостроене“ – гр. Пловдив. Приемателната комисия, съгласно чл. 67,9
от ПКС е задължила инвеститора в срок до 30.05.1986 г. да достави останалите машини, като за
целта БСИ (Минералбанк) блокира сумата 32 973 лв. Срокът е изтекъл. Машините не са доставе-
ни. Ползуваният кредит от 547 000 лв. (за доставените и приети машини) за обекта неправилно не
е разсрочен за погасяване в нарушение на чл. 24(1) от Наредба № 10 – за финансиране, кредити-
ране и банков контрол на капиталните вложения. Други мерки за въздействие от страна на банка-
та не са предприети.

4.6. Обект „Линия за производство на дамски манта“ при Завод „Витоша“ – нов производ-
ствен цех в гр. Благоевград. По 5 броя фактури са доставени машини и резервни части общо 112
броя за 343 088 лв., от които с протокол обр. 16/14.02.1986 г. са въведени в действие 82 броя ма-
шини за 274 000 лв. в гр. Благоевград.

Разликата от 30 броя машини, които не фигурират в Т[ехнико-] И[кономическото]
З[адание], за 69 088 лв., са въведени в действие в Завод „Витоша“ – София, за които няма предс-
тавен на банката протокол обр. 16.

Обектът е финансиран със средства, безвъзмездно предоставени от БИСА. За тези наруше-
ния БСИ с п[ис]мо № 793/21.03.1986 г. е върнал протокол обр. 16 до БНБ гр. Благоевград, но до
днес отговор няма.

4.7. По сметка № 2740010016 „Кредити в лева на социалистически организации за покри-
ване равностойността на чуждестранна валута – малки и средни предприятия“ на ДСО „Битова
техника“ гр. Пловдив са усвоени към 20.05.1986 г. 858 960 лв. за заплащане левовата равностой-
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ност на валутни кредити.
Усвоеният кредит не е олихвяван през месеците май, юни, юли 1986 г. Дължимите лихви в

размер на 6 681 лв. се събраха по време на ревизията. Приложение № 16.

Б. ДИРЕКЦИЯ „ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО“
1. По банковото съдействие и въздействие върху инвеститора и изпълнителя. Олихвяване

на банковите кредити по невъведени основни фондове
1.1. Обект „Модернизация и реконструкция на МЗ „Тачо Даскалов“ гр. Стара Загора има

пусков срок 30.05.1986 г., но кредитът е отнесен в просрочие с дата 30.06.1986 г., или за 30 дни не
е начислена санкционираща лихва от 16 042 лв.

По време на ревизията се събра посочената лихва. Приложение № 34.
1.2. Обект „Модернизиране участък производство на стоманени ролки“ към МЗ „Мир“ –

гр. Михайловград. Пусковият срок на обекта е 28.02.1985 г. Неправилно усвоеният до срока кре-
дит от 276 000 лв. е отнесен в просрочие с вальор 13.12.1985 г., т.е. със закъснение от 10 месеца,
като не е събрана санкционираща лихва от 13 800 лв.

По време на ревизията се събра посочената лихва. Приложение № 33.
1.3. След изтичането на нормативния срок за времетраене на строителството на обект „Ин-

женеро-лабораторен корпус“ на ТПО „Фармахим“ – София, усвоеният кредит по аналитична
сметка № 251100134-3 е отнесен в просрочие с вальор 30.03.1985 г. Кредитът в размер на 363 836
лв. до 17.04.1986 г. е бил в просрочие, след която дата неправилно сумата се отнася по аналитич-
на сметка № 289090-3 „Други дебитори и кредитори“ по безлихвена сметка.

Във връзка с констатация на ревизията с б.б. № 62852 от 2.06.1986 г. кредитът е изискан
(чрез дебитно авизо) от ТПО „Фармахим“ – София. Събра се допълнително лихва за периода от
17.04. до 2.06.1986 г. в размер на 3 335 лв. Приложение № 17.

Констатации с подобен характер установихме в още 10 случая. Събраха се допълнително
47 600 лв. и се върнаха 652 лв. лихви на кредитополучателите. Приложение № 26.

2. Разсрочване, издължаване и олихвяване на банковите кредити по въведени основни фон-
дове

2.1. С погасителните вноски за месеците януари и февруари 1986 г., по разсрочения кредит
на ДСО „Металхим“ – Сопот, е задължен обслужващия банков клон с обща сума 4 025 000 лв., с
вальор 28.03.1986 г. Задължението се е върнало обратно (поради липса на средства) и е осчетово-
дено с вальор 15.04.1986 г. Не е събрана лихва за 17 дни в размер на 16 770 лв. за периода от
28.03. до 15.04.1986 г. Подобно е положението и с погасителната вноска с вальор 30.05.1986 г. на
сума 2 012 500 лв., върната с вальор 13.06. т.г. с неначислени лихви за 13 дни в размер на 7 267 лв.

По повод констатацията се събра допълнително лихва в размер на 24 037 лв. Приложение
№ 31.

2.2. По аналитична сметка № 261228125-1 „Кредити за капитални вложения по въведени
основни фондове на промишленост и строителство“, на НПК „Оптика“ за обекти „03“ и „04“ ус-
воения кредит в размер на 619 000 лв. не се олихвява по определения лихвен процент 2,5%. В слу-
чая неправилно е предоставен безлихвен кредит.

С б.б. № 69930/12.08.1986 г. се събра допълнително лихва в размер на 8 449 лв. Приложе-
ние № 19.

2.3. В 12 случая се установиха различия при определянето на лихвените проценти на ана-
литични сметки № 261 „Кредити за капитални вложения по въведени основни фондове на про-
мишлени и строителни предприятия“, при които кредитополучателите са ощетявани.

По време на ревизията се върнаха неправилно събрани лихви в размер на 27 135 лв. При-
ложение № 18.

2.4. По аналитична сметка № 271001001-9 „Кредити в лева на стопански организации за
покриване равностойността на чуждестранна валута – „промишленост и строителство“ на ДСО
„Металхим“ – Сопот е разрешен кредит за откупуване левовата равностойност на валута. Лихве-
ният процент е определен съгласно чл. 1(3) от лихвената тарифа. За определянето му е издадена
записка № 222/31.12.1985 г. на БСИ, като към срока за издължаване на левовия кредит е включен
и срокът за усвояване на валутния кредит.

В конкретния случай кредитът е разсрочен за 1 година и се следва 2% лихва, а не 2,5% (до



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
108

две години).
Ревизията счита, че след като лихвеният процент се определя по чл. 1(3) от лихвената тари-

фа, следва да се има предвид фактическият срок за погасяване на кредита. Няма основание да се
смесва с валутния кредит (предмет на отделен договор). Кредитополучателят е заплатил следваща-
та се лихва, поради което е неправилно да се включва и срокът за усвояване на валутния кредит.

Аналогичен е случаят и по ползувания кредит по анал[итична] с[мет]ка № 271002001-7 на
СО „Респром“ – София. Освен това, ако се вземе предвид записката, то неправилно е определен
лихвеният процент – 4% (четири години), вместо 2,5% (до две години).

По време на ревизията отношение по констатациите не се взе. Не се изправи и допусната
грешка при олихвяването кредита на СО „Респром“ – София.

В. ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКО СТОПАНСТВО“
1. Банков контрол върху разплащане на изпълненото строителство
1.1. С договор № 20-164/17.06.1985 г. е разрешен кредит за 68 000 лв. на АПК с. Лесиче-

во – Пазарджишко, а фактически усвоеният кредит по сметка № 252332001 1 – „Кредити за капи-
тални вложения – невъведени основни фондове – селско стопанство“, възлиза на 75 540 лв. Без
наличие на анекс към договора и без основание са ползувани повече заемни средства.

1.2. Обект „Реконструкция, модернизация и разширение на главен корпус млекоцентрала“
– гр. Благоевград на сметна стойност 380 000 лв. с първоначален пусков срок 31.12.1985 г. и пос-
леден пуск 30.05.1986 г. не е завършен. Усвоени са само 194 077 лв., или 50%.

На инвеститора не е въздействувано за срочното въвеждане в действие на обекта, в резул-
тат на което е намален ефектът от банковия кредит.

Подобно е положението и с: обект „Телчарник“ – с. Скобелево към АПК гр. Ловеч на смет-
на стойност 439 000 лв. с пусков срок 30.05.1986 г., незавършен в срок, при усвоени само 147 778
лв., или 33,66%; Обект „Склад за яйца“ на СПСП при ОАПС – гр. Ловеч на сметна стойност
416 000 лв. и усвоени към 12.06.1986 г. 149 000 лв., или 35,80%; Обект „Телеугоително стопанс-
тво“ – с. Бели Бряг – Стара Загора, имащ пусков срок – 30.06.1986 г., но досега са усвоени едва
124 469 лв. от 217 000 лв., или 57%.

1.3. По фактура № 210303/4.11.1985 г. на ВТД „Агромашина“ – гр. Разград за 25 625,49 лв.
за продадена машина на АПК – Исперих, платена на 5.11.1985 г. и възстановена на 30.12.1985 г.,
е допуснато взаимно парично и стоково кредитиране, без да бъде наложена глоба по реда на чл.
87(1), точка 3 от ПИМ.

По повод констатацията се начисли и събра глоба в полза на ЦУ на БНБ в размер на 384
лв. с б.б. от 10.06.1986 г. и се уведоми БНБ гр. Исперих да приложи същата санкция по отноше-
ние на ВТД „Агромашина“ – гр. Разград. Приложение № 22.

2. Разсрочване, издължаване и олихвяване на банковите кредити
2.1. За обект „АПК – Айтос – Бургаско“ е ползуван банков кредит от 363 396 лв. Поради

неправилно извършена разсрочка, към датата на проверката – 5.06.1986 г. не е погасен кредит в
размер на 23 000 лв.

По повод констатацията се направи нов погасителен план и с б.б. № 63402/06.06.1986 г.
кредитът се погаси.

2.2. При несвоевременно плащане на анюитетните вноски, същите не се отнасят в просрочие,
с което не се спазват разпоредбите на Наредба № 10 – за финансиране, кредитиране и банков конт-
рол на капиталните вложения, а именно: АПК гр. Горна Оряховица за м. май – 8 210 лв.; АПК гр.
Силистра за м.м. април и май – 29 608 лв.; Комбинат „Родопи“ – гр. Казанлък м. май – 18 476 лв.;
Обект „Специално сирене“ към ДСО „Млечна промишленост“ м.м. март, април и май – 15 968 лв.

2.3. Установи се в 11 случая за 424 575 лв. непогасени анюитетни вноски по разсрочени
кредити за капитални вложения, неотнесени в просрочие. Приложение № 20.

2.4. В 4 случая е констатирано неправилно приложение на лихвената тарифа, в резултат на
което е събрана в повече лихва или в по-малко лихва от кредитополучателите. Приложение № 21.

По време на ревизията в 3 случая се събра допълнително лихва – 3 379 лв. и в 1 случай се
върна – 6 795 лв.

2.5. По договор № 20-200/30.12.1985 г. е разрешен кредит по аналитична сметка №
272007001-5 „Кредити в лева на стопански организации за покриване равностойността на чуждес-
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транна валута – селско стопанство“ на ДСО „ЗХФП“ за обект „Линия за дълги макарони“ – гр.
Толбухин в размер на 678 000 лв.

Кредитът е усвоен в размер на 425 116 лв., разсрочен е за погасяване до 12 месеца и се
олихвява с 2,5% годишна лихва. Ревизията счита, че кредитът неправилно се олихвява с 2,5%,
вместо с 2%. Съгласно чл. 1(3) от Лихвената тарифа процентът се определя в зависимост от фак-
тическия срок за погасяване на кредита. Смесването на валутния кредит (усвояването му) със сро-
ка за погасяване на левовия кредит е незаконосъобразно, тъй като кредитополучателят е заплатил
следуемата се лихва във валута.

Лихвеният процент е определен съгласно записка № 222 от 31.12.1985 г. на БСИ. Подоб-
на констатация има отразена и в раздела на дирекция „Промишленост и строителство“.

2.6. Неиздължените погасителни вноски по разсрочения банков кредит по анал[итична]
с[мет]ка № 268201125-1 на ДСО „ЗХФП“ за обект „Линия за дълги макаронени изделия“ – гр.
Толбухин за месеците януари – април 1986 г. са отнесени в просрочие със закъснение от 43 дни.
Освен това, при начисляването на санкциониращата лихва неправилно са събрани в повече 883 лв.

С б.б. № 67981/22.07.1986 г. събраната в повече лихва се върна на ДСО „ЗХФП“ – София.
Приложение № 37.

Г. ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ“
1. По откриване финансирането на обектите
1.1. На 30.03.1986 г. е сключен договор за кредит за 420 000 лв. със СД „Търговия“ гр.

Пловдив за обект „Комплекс от заведения за обществено хранене“ – ул. „11-ти август“ гр. Плов-
див. В комплекса са включени 4 броя заведения със сметна стойност по 50 000 лв. и едно – с
20 000 лв. – общо 220 000 лв. От тях 170 000 лв. са по показател СМР и 50 000 лв. по показател
„други разходи“. Машини и съоръжения не са предвидени, такава е технологичната структура на
обекта, съгласно снетия за обекта план за финансиране № 30-2 от 13.01.1986 г.

За обекта няма писмо за откриване финансирането. Няма справка-заключение обр. III-75.
Не се знае колко е времетраенето на строителството.

До 25.07.1986 г. са изплатени 178 119 лв. разходи, в т.ч. 16 357 лв. са извършени преди да-
тата на сключване на договора за кредита – 30.03.1986 г., а именно:

– пл[атежно] искане от 25.02.1986 г. за 11 783 лв. и
– пл[атежно] искане от 25.03.1986 г. за 4 574 лв.
БСИ (Минералбанк) не е приложила разпоредбите на чл. 31/2 от ПОБНС – внасяне сума-

та от 16 357 лв. като еднократна глоба в приход на Републиканския бюджет.
1.2. С договор № 30-109/27.06.1985 г. е разрешен банков кредит в размер на 2 200 000 лв.

на СД „Търговия“ – Пловдив за изграждане на два обекта: „Изграждане на ГУМ гр. Първомай“ и
„Преустройство и реконструкция на хотел-ресторант“ гр. Първомай. Кредитът е разрешен общо,
без да е разграничено какъв е размерът на кредита на единия и какъв на другия обект.

До 17.01.1986 г. са изплатени само проектопроучвателни работи за обект „ГУМ“ в размер
на 1 895 лв. и за обект „Хотел-ресторант“ – в размер на 13 141 лв.

Плащанията за проучвателни и проектни работи са извършвани преди откриване финанси-
рането – 5.06.1986 г., а именно:

– за „Изграждане на ГУМ“ – гр. Първомай на 17.01.1986 г.
– за „Преустройство и реконструкция на хотел-ресторанта“ – на 30.01.1986 г.
Финансирането за изграждане на обектите все още не е открито.
1.3. На обект „Реконструкция и модернизация на ЗБН“ – Пловдив финансирането е откри-

то по частична проектна готовност, без да е дадено разрешение за това от МС.
До датата на откриване на финансирането – 2.04.1986 г. са усвоени 381 926,27 лв.
1.4. БСИ (Минералбанк) на 14.05.1986 г. с писмо № 1262 е дала съгласие да се открие фи-

нансирането по частична проектна готовност на обект „Цех за ел[ектрически] табла и метални из-
делия“ към СП „Кооппром“ – Варна, без разрешение за това от Министерския съвет.

1.5. Обект „Магазин 501 стоки и търговска сграда“ – Хасково на сметна стойност 268 000
лв. с инвеститор СД „Горивни и строителни материали“ се изпълнява по стопански начин. Пуско-
вият му срок е изтекъл на 19.07.1986 г., но ползуваният банков кредит не е отнесен в просрочие по
реда на чл. 25(2) от Наредба № 10 на банката. БСИ (Минералбанк) неправилно е приела ново вре-
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метраене на обекта от 18 м., определено със справка на проектанта. Обектът е със сметна стой-
ност под 400 000 лв. и съгласно чл. 3(3) от Общите положения на Нормите за времетраене на
строителството към ПКС, времетраенето на строителството на обекта не може да бъде по-дълго
от 12 месеца. Приложение № 43.

2. По замразяване на обектите, изграждани с банков кредит
2.1. Пусковият срок на обект „Кулинарен магазин“ ж.к. „Гагарин“ – гр. Пловдив е на

26.06.1986 г.
Обектът е замразен с акт обр. 10, от 16.01.1986 г. Причина – „закъснения на доставка на

машини и съоръжения – внос от второ направление“, въпреки че с нито един документ не се пред-
виждат за обекта машини и съоръжения – внос от второ направление.

При разрешаването на кредита този въпрос също не е третиран. В справката-заключение
обр. III-75 от обща стойност на машините и съоръженията 485 128 лв., 472 928 лв. са местно про-
изводство. Дори останалите машини и съоръжения в размер на 12 300 лв. да са внос от второ нап-
равление, тяхната липса не може да бъде причина за спиране изграждането на обекта и за негово-
то замразяване.

2.2. Обект „Търговски център“ – Костенец с инвеститор РПК „Венера“ – Костенец, изпъл-
няван по стопански начин. Първоначална сметна стойност 1 060 000 лв.

Финансирането му е открито на 27.11.1984 г. при времетраене от 15 месеци. Пусков срок –
27.02.1986 г.

Обектът е замразяван два пъти:
– с акт обр. 10 на 1.10.1985 г. поради „преустановена доставка на стомано-бетонни елемен-

ти от ЗСК – Кремиковци, енергийната криза, затруднения в снабдяването със строителни матери-
али“. Размразен е с акт обр. 11 на 2.01.1986 г.

По време на замразяването са извършени плащания на:
4.11.1985 г. по протокол обр. 19 -     77 341 лв.
5.12.1985 г. по протокол обр. 19 -     14 841 лв.
19.11.1985 г. командировъчни -          4 230 лв.
16.12.1985 г. превоз работници -      11 709 лв.
– с акт обр. 10 от 3.02.1986 г. обектът отново е замразен. Причини – „неизвършена хидро-

изолация на покрива, поради неподходящи атмосферни условия и недоставена алуминиева и ме-
тална дограма“. Размразен е на 3.03.1986 г.

И по време на това замразяване има извършено плащане на 12.03.1986 г. с пл[атежно] ис-
кане от 7.03.1986 г. за извършени СМР през м. февруари в размер на 15 478 лв.

Сметната стойност на обекта е увеличена с 298 000 лв. и на 2.04.1986 г. е подписан анекс,
според който размерът на банковия кредит става 1 358 500 лв.

БСИ (Минералбанк) не е отнесла ползувания кредит в просрочие след 27.02.1986 г., съг-
ласно разпоредбите на чл. 25(2) от Наредба № 10 на банката.

2.3. Пусковият срок на обект „Комплекс за битови услуги“ при Комплекс „Дружба“ гр. Ру-
се е бил 1.08.1985 г. Инвеститорът на обекта е СД „МПБУ“ гр. Русе, изпълнител СМК – ОСП-1
– гр. Русе, а сметната стойност – 1 482 000 лв.

На 10.06.1985 г. обектът е замразен, поради „промени и изменения на първоначално възло-
жените работи“, при усвоени разходи за капитални вложения 687 301 лв.

По сключения договор за кредит № 26/1.08.1983 г. крайният срок за ползуване на кредита
е бил 21.08.1984 г. С анекс от 8.07.1985 г. се предвижда срокът за ползуване на кредита да бъде
равен на срока по нормите за времетраене на строителството.

По нареждане на зам.-председателя на ИК на ОНС – гр. Русе д-р Божков от 3.10.1985 г.
замразяването на обекта е продължено от 10.09.1985 г. до 16.04.1986 г., поради „претовареност на
СМК“, като през този период е следвало да продължи работата по довършването и техническото
консервиране на обекта. Извършените разходи възлизат на 661 226 лв.

Обектът е размразен с акт обр. 11/27.06.1986 г., без да е определено ново времетраене от
ДПК, поради което банката не е пуснала план за финансиране.

Нарушения от подобен характер констатирахме и при други шест обекта, подробно отразе-
ни в справка-приложение № 64.

Банката е приемала актовете обр. 10 – за замразяването на изброените обекти, без да са є
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били представяни убедителни доказателства за съществуването и основателността на отразените в
актовете причини.

По този начин неколкократно са отлагани пусковите срокове, замразявани са банкови кре-
дити, не са взети съответни мерки за принудителното издължаване на същите и е принизено въз-
действието чрез лихвата срещу инвестиционния процес.

3. По кредитите за капитални вложения и олихвяването им
3.1. Обект „РУМ жилищен комплекс „Йордан Лютибродски“ – Враца“. По договор № 30-

58/06.06.1984 г. за кредит за капитални вложения е разрешен заем в размер на 1 200 000 лв. при
срок за ползуване 31.12.1985 г. и срок за погасяване – 31.12.1988 г.

Финансирането на обекта е открито с писмо № 5-2954 от 30.08.1985 г. с времетраене 17
месеца и 15 дни (съгл[асно] ПОИС) с краен срок 15.02.1987 г.

В горния случай има несъответствие между срока за ползуване на кредита и пусковия срок
на обекта.

По време на ревизията нередовността се отстрани с анекс от 25.06.1986 г. – пусков срок
31.12.1986 г.

3.2. Ползуваният банков кредит по аналитична сметка № 2633491048 „Въведени капитални
вложения в лева на търговия и услуги“ за обект РУМ кв. „Столипиново“ към ОКС гр. Пловдив
неправилно е олихвяван с 4% годишна лихва, вместо 3% – съгласно срока за погасяване 3 години.
Събраната в повече лихва в размер на 13 615 лв. се възстанови на кредитополучателя с б.б. от
31.07.1986 г. Приложение № 32.

3.3. Ползуваните кредити към 30.06.1986 г. от ТК „Балкантурист“ гр. Бургас за доставка на
машини и съоръжения за заведения за обществено хранене в размер на 28 472 лв. и за ивалентни
слънчеви инсталации за топла вода в размер на 76 884 лв. не са разсрочени от месеца, следващ
тримесечието, през което е ползуван кредитът – не е спазен чл. 23(3) от Наредба № 10 на банка-
та. Банката ощетява ТК „Балкантурист“ гр. Бургас, като събира лихва с 1,5% в повече, тъй като е
договорено кредитът да се издължи в срок до 2 години.

Д. БАНКОВ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
1. В резултат на извършените проверки на генерални и стойностни сметки, на акт обр. 1 –

за заплащане на завършени проектопроучвателни работи, по законосъобразното съставяне на про-
токол обр. 16 и неговото приемане от банката и др. констатирахме следните пропуски и наруше-
ния:

1.1. Банковите технически специалисти не са успели да разкрият някои пропуски и грешки
на проектантите и строителите при прилагане на нормативните документи по ценообразуването на
проучвателната, проектната и строителна продукция. Така: при проектирането на 7 обекта непра-
вилно са изплатени в повече 23 965 лв.; на 6 обекта са надактувани строително-монтажни работи
за 30 185 лв.; не са приложени разпоредбите на чл. 88 от ПИМ за доставените и немонтирани ма-
шини на 3 обекта за над 1 570 000 лв. и други. Приложение №№ 25, 67, 68, 69 и 70.

Надплатените суми следва да се възстановят по сметките за финансиране и от страните в
инвестиционния процес, на основание чл. 87 от ПИМ, да се събере глоба в полза на ЦУ на БНБ и
се отнесе по сметка № 661742114, за което да се уведоми дирекция „Ревизии и контрол“.

1.2. По време на ревизията се извършиха 11 броя съвместни проверки в някои финансира-
щи банкови клонове в страната по законосъобразното съставяне на протокол обр. 16 – за приема-
нето и въвеждането на обектите в експлоатация.

За допуснатите съществени нарушения (неизвършена 72 часова проба, приемане на обек-
тите без представители на ХЕИ и РИОПС, неизвършени СМР и други) от представителите на ве-
домствените приемателни комисии, както банковите специалисти по места, така и специалистите
от БСИ (Минералбанк) не са информирали органите на Главната инспекция за държавен техни-
чески контрол по строителството. При така извършените проверки се съставиха за шест броя
обекти констативни протоколи за незаконосъобразно съставени протоколи обр. 16. До завършва-
не на ревизията Г[лавнта] И[нспекция за] Д[ържавен] Т[ехнически] К[онтрол] е извършило про-
верка по четири обекта на обща стойност 3 284 000 лв. и със съответни заповеди е анулирало със-
тавените протоколи, а именно:

– за обект „Производство на линия за печатни платки“ с. Куклен, Пловдивско;
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– за обекта „Склад за съоръжения на ССМ“ към НПК гр. Казанлък;
– за обект „Склад за резервни части“ към НПК гр. Казанлък;
– за обект „Ензимно отделение за ускорено бистрене на сокове“ при КК „Витамина“ гр.

Стамболийски.
За първите три обекта разсрочените неиздължени банкови кредити в размер на 1 747 511

лв. се отнесоха в просрочие, като за периода от разсрочването им до получаването на заповедите
от ГИДТКС се събра санкционираща лихва в размер на 35 125 лв., която по нареждане на гл[ав-
ния] счетоводител не се отнесе в приход на ЦУ на БНБ. За четвъртия обект (изграждан по стопан-
ски начин) ползуваният и разсрочен кредит е издължен, поради което кредитни санкции не се на-
ложиха. Приложение № 61.

С незаконосъобразното съставяне на протоколи обр. 16, инвеститорите са целели да отче-
тат обектите за завършени и да избегнат санкциите на банката, тъй като пусковите срокове на по-
сочените обекти са изтекли.

IV. СДРУЖЕНИЯ СЪС СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
БСИ (Минералбанк), на основание чл. 146 от Правилника за икономическия механизъм и

чл. 32 от Правилника за банките, е образувала 11 броя сдружения за съвместна стопанска дейност,
в т.ч. 4 броя от дирекция „Промишленост“, 1 бр. от дирекция „Селско стопанство“ и 6 бр. от ди-
рекция „Търговия и услуги“.

Предмет на дейност на сдруженията е изграждане на нови, реконструкция, модернизация и
разширение на съществуващи промишлени, търговски и селскостопански обекти, както и тяхната
експлоатация.

До 20 юли 1986 г. са завършени и въведени в експлоатация напълно 3 бр. обекти, 2 бр. са
замразени и 7 бр. са в процес на изграждане (от тях два броя имат вече частичен пуск).

I. Сдружения на дирекция „Промишленост“
От образуваните 4 бр. сдружения е завършено и въведено в експлоатация само това със

СХК „Г. Генов“ – гр. Русе. Частично са завършени сдруженията с Дървообработващия завод –
Сливница и Химико-фармацевтичния завод – гр. Троян. В процес на изграждане е сдружението с
ТПК „Наско Боев“ – гр. Балчик.

1. Обект „Модернизация и реконструкция на цех „Смоли“ – гр. Русе
Съгласно сключения договор № 10-63/6.10.1983 г. за образуване на сдружението имущес-

твените вноски са:
– СХК „Г. Генов“ – Русе: 40,40%;
– БСИ (Минералбанк) – 59,60%.
В чл. 6(1) от договора за образуване на сдружението се предвижда печалбите и загубите да

се определят между съдружниците, съразмерно с имущественото им участие, но с протокол № 4/
6.02.1986 г., съставен на състоялото се съвещание на съдружниците, реализираната печалба за
1985 г. е разпределена по 50% за всеки съдружник, приет еднолично от представителя на банка-
та – Кирил Николов. БСИ (Минералбанк) е получила 62 хил. лв. печалба, вместо 73 900 лв. или
11 900 лв. по-малко, в сравнение с предвиденото в договора дялово участие.

2. Обект „Метален цех“ към ТПК „Наско Боев“ – гр. Балчик
По договор № 10-19/26.05.1984 г. е договорено банково дялово участие 35% и 65% дяло-

во участие на предприятието. Към 30.03.1986 г. са усвоени общо 1 148 000 лв., от които банкови
средства 545 000 лв. и 603 000 лв. на предприятието. В процентно съотношение се следват
402 000 лв. банково дялово участие и 746 000 лв. средства на предприятието. Към тази дата са из-
платени повече банкови средства със 143 000 лв., с колкото повече е кредитирано предприятието.

Към 30.06.1986 г. са усвоени общо 1 342 000 лв.: от банкови средства 545 000 лв. и 979 000
лв. средства на предприятието. В процентно съотношение се следват 470 000 лв. банкови средст-
ва и 797 000 лв. средства на предприятието. Към тази дата са изплатени повече банкови средства
в размер на 75 000 лв., с колкото е кредитирано предприятието безлихвено.

По време на ревизията нередовността се отстрани.
3. Сдружение за реконструкция, модернизация и разширение на цех „Противошоков“ и цех

„Специален“ на ХФЗ – Троян.
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На 14 ноември 1984 г. е подписан договор № 10-06/21 и е създадено сдружение между
БСИ (Минералбанк) и ХФЗ – Троян за реконструкция, модернизация и разширение на цех „Про-
тивошоков“ и цех „Специален“ на ХФЗ – Троян.

Имуществените вноски на съдружниците, съгл[асно] чл. 4(1) от подписания договор са:
– ХФЗ – Троян – 13 830 000 лв. – 79,54%, от които 6 395 000 лв. налични производствени

фондове, 3 577 000 лв. за изграждане на нови основни фондове и 3 848 000 лв. оборотни средства.
– БСИ (Минералбанк) – 3 576 000 лв. – 20,55% за изграждане на нови основни фондове.
Отделно от договора е предвидено и предоставянето на ХФЗ – Троян на кредит за дялово

участие в размер на 3 346 000 вал. лв., необходими на завода за доставка на машини и съоръжения
от второ направление за предстоящото строителство. Отделен договор за валутен кредит не е
сключван. Стойността на всеки цех поотделно не е разграничена в договора.

Стойността на предстоящите за изграждане нови производствени фондове възлиза на
7 153 000 лв., но план за финансиране, справка-заключение обр. III-75 и откриване на финансира-
не има само за обект цех „Противошоков“, на сметна стойност 5 930 000 лв.

Плащанията във валута се извършват общо за двата цеха от обща аналитична сметка 541
„Кредити на соц[иалистически] организации за дялово участие в сдружения“. До 15.07.1986 г. са
усвоени 1 014 000 вал. лв.

Плащанията в лева неправилно са извършвани само от аналитична сметка 151 „Дялово
(имуществено) участие в сдружения“, т.е. от собствени средства на БСИ (Минералбанк). До
30.12.1985 г. от тази сметка са изплатени 4 664 825 лв., т.е. 1 088 931 лв. над определеното в до-
говора дялово участие на банката от 3 575 000 лв.

Сумата от 1 088 931 лв. е установена на 31.12.1985 г. като разлика между изплатените су-
ми по аналитична сметка 151 „Дялово участие в сдружения“ – 4 664 825 лв. и банковото дялово
участие от договора 3 576 000 лв. Върху тази сума е събрана лихва в размер на 10 245 лв. с б.б.
29.01.1986 г. (лихвен процент – 4%) с вальор 3.09.1985 г. – датата, на която е усвоено банковото
дялово участие от 3 576 000 лв. до 31.12.1986 г.

На 26.01.1986 г. сумата 1 088 931 лв. е отнесена в сметка 201 „Кредити за дялово участие
в сдружения“, без да е сключен договор за кредит. Едва на 21.05.1986 г. е подписан договор за
кредит от ХФЗ – гр. Троян.

След като сумата 1 088 931 лв. е отнесена по сметка 201 „Кредити за дялово участие в
сдружения“ на ХФЗ – Троян на 29.01.1986 г., същата не е олихвявана за период от 1.01. до
31.07.1986 г.

По повод констатациите на ревизията се събра лихва за времето от 1.01. до 31.07.1986 г. в
размер на 24 408 лв., която по нареждане на гл[авния] счетоводител не се отнесе в приход на ЦУ
на БНБ. Приложение № 28.

За ползувания кредит е изготвен погасителен план със срок за издължаване 3 г., лихва 3%
и начална погасителна вноска м. юни 1986 г., след представяне на протокол обр. 16 от
27.03.1986 г. за цех „Противошоков“.

За обект „Цех „Противошоков“ има съставени два протокола обр. 16 за въвеждане в дейс-
твие: от 14.01.1986 г. и от 27.03.1986 г.

В представените протоколи обр. 16 са допуснати следните пропуски, грешки и нарушения:
за доставените след протокол обр. 16 технически съоръжения в размер на 207 230 лв. (отразени в
протокол обр. 16) няма определена дата за приемане и въвеждане в действие; в последната алинея
на протокол обр. 16 от 14.01.1986 г. неправилно са посочени два варианта за приемане; в прото-
кола от 27.03.1986 г. са отбелязани 34 бр. недовършени работи и препоръки, без да е определен
размерът на условните отбиви и срокът за изпълнение и други, подробно отразени в констативен
протокол – Приложение № 65.

Екземпляр от протокола с писмо № 61.74-76/17.07.1986 г. се изпрати на ГИДТК за взема-
не на отношение.

За цех „Специален“ не е снет план за финансиране, няма справка-заключение обр. III-75 и
не е откривано финансирането. Извършени са плащания само за машини и съоръжения във валу-
та от сметка 451 „Кредити на социалистически организации за дялово участие в сдружения“, заед-
но с цех „Противошоков“. В протокол № 1 от 3.06.1986 г., съставен на проведено съвещание на
Съвета на съдружниците, е посочено, че за цеха до края на месец април 1986 г. са изразходвани от
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валутния кредит около 900 000 вал. лв. и поради допълнителното увеличаване на износа, заводът
ще направи искане за допълнителен кредит от около 600 000 вал. лв. за машини и съоръжения –
внос от второ направление.

В представената в банката справка за технико-икономическите показатели на цеха се пред-
вижда изграждане на нови производствени фондове, но никъде в преписката не се намери доку-
мент, който да изяснява тези фондове по какъв ред ще се изградят, осигурени ли са лимит и сред-
ства за това, осигурен ли е изпълнител и др.

4. Сдружение за стопанска дейност с Дървообработващ завод – гр. Сливница за изгражда-
не на обект „Реконструкция на цех „Ламиниране“ към завода.

Съгласно договора за образуване на сдружението № 10-109 от 25.04.1984 г., заводът учас-
твува с имуществена вноска 10 450 000 лв., представляваща 94,30% от предвидените производст-
вени фондове, като 967 000 лв. от тях са за изграждане на нови производствени фондове, за кои-
то БСИ (Минералбанк) е предоставила на завода кредит за дялово участие.

Банката участвува с имуществена вноска 632 000 лв., представляваща 5,70%.
Времетраенето на строителството е 24 месеци, финансирането е открито на 18.05.1984 г. и

пусковият срок на обекта е изтекъл на 18.05.1986 г.
Сметната стойност на обекта съгласно генералната сметка и изготвената справка-заключе-

ние обр. III-75 е 2 799 000 лв., в т.ч. налични машини и съоръжения 1 167 000 лв.
При извършената проверка на място се установи, че наличните машини и съоръжения

представляват линия за ламиниране на дървесни плоскости, доставени от СО „Стара планина“ –
София през 1983 г. по второ направление като централна доставка по плана, прехвърлена безвъз-
мездно на завода. Стойността є е отнесена в сметка 100 „Основни средства“ и върху нея се начис-
ляват амортизационни отчисления.

В сметната стойност на обекта е включен монтажът на доставената линия, изграждането на
склад за готова продукция и ж.п. коловоз.

Линията е монтирана и работи от м. януари 1985 г., но не е въведена в експлоатация с про-
токол обр. 16, поради неизпълнение на вентилационната уредба. С писмо № 61-7497 от
18.07.1986 г. ревизията уведоми ГИДТК – София. Приложение № 66.

По стопански начин се изгражда склад за готова продукция, който още е в нулев цикъл. За
изграждането му над нулевия цикъл е сключен договор с подизпълнител, в който е предвидено
времетраене 12 месеца. Изграждането на ж.п. коловоза още не е започнато.

На линията за ламиниране на дървесни плоскости през 1986 г. е снет план за производство
в размер на 600 000 м2. За първото шестмесечие планът е 297 000 м2, а са произведени 302 000 м2.
Доказваното при образуване на сдружението производство в натура е достигнато през м. май
1985 г.

В завода не е въведена отделна отчетност за дейността на линията за ламиниране на дър-
весни плоскости, поради което не е възможно да се определят останалите икономически показате-
ли от дейността є.

Сумата за финансиране на обекта, след спадане на изплатени разходи за проучване и про-
ектиране и наличните машини и съоръжения е 1 599 х[иляди] лв. Източниците за финансиране,
съгл[асно] сключения договор за образуване сдружението, са 967 000 лв. банков кредит за дялово
участие (60,48%) и 632 000 лв. банково дялово участие (39,52%).

Плащанията на извършените разходи се извършват само от сметка 151 „Дялово участие в
сдружения“. Към 31.06.1986 г. салдото е 561 202 лв. БСИ (Минералбанк) не е открила заемна
сметка и не е извършвала плащанията, съгласно процентното съотношение на източниците за фи-
нансиране на обекта. Заводът е ползувал безлихвено 240 644 лв. Освен това, обектът не е завър-
шен в определения пусков срок – 18.05.[19]86 г., а БСИ (Минералбанк) не може да приложи раз-
поредбите на чл. 25(2) от Наредба № 10 на банката – отнасяне в просрочие ползувания кредит и
начисляване санкционираща лихва за незавършване на обекта в срок. Банката се е лишила от ос-
новния банков лост – лихвата, за съдействие и въздействие върху инвестиционния процес за сроч-
ното и предсрочното завършване на обекта. С б.б. 69300 от 6.08.1986 г. сумата 240 644 лв. се от-
несе по аналитична сметка № 201004-9 „Кредит за дялово участие в сдружения“. Освен това и с
б.б. 60493/18.08.1986 г. се събра лихва 4% в размер на 2 406 лв. Приложение № 63.
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II. Сдружения на дирекция „Селско стопанство“
1. Сдружение за изграждане на обект „Свинарник „Чакала“ – Габрово – сграда за подраст-

ващи прасета №№ 1 и 2.
Договорът за сдружението е сключен с комбинат „Родопа“ – Габрово на 21.05.1984 г. Иму-

ществени вноски: Комбинат „Родопа“ – Габрово – 342 000 лв. (55%) и БСИ (Минералбанк) – 279
000 лв. (45%). Разрешен е и банков кредит за дялово участие в размер на 277 000 лв.

Финансирането на обекта е открито на 8.08.1984 г. с уточнено времетраене на строителст-
вото – 18 месеца и сума за финансиране 599 000 лв., без да е взето под внимание, че обектът е ек-
спериментален.

След една година, едва на 3.10.1985 г., става ясно, че обектът е експериментален. БСИ
(Минералбанк) изисква от инвеститора да уточни времетраенето на строителството на обекта. Със
заповед 1 РД-РД-02-К18 от 13.11.1985 г. МССУ определя технологичната част от обекта за експе-
риментална, със срок за доставка и монтаж 31.03.1986 г. и предписва времетраенето на строител-
ството да се определи по предварително утвърден график от директора на Капитално строителст-
во при ДСО „Родопа“ – София.

С график, утвърден от зам[естник]-директора на Комбинат „Родопа“ – София, пусковият
срок е определен 15.08.1986 г.

Усвоените разходи възлизат на 500 000 лв.

III. Сдружения на дирекция „Търговия и услуги“
От 6 броя сдружения за стопанска дейност, контролирани от тази дирекция, два броя са за-

вършени, 4 броя са в процес на изграждане. Обектите, които са в процес на изграждане, не са за-
вършени в рамките на пусковите срокове съгласно нормите за времетраене на строителството. И
четирите обекта са замразявани обикновено месец преди изтичане на пусковия срок. Замразяване-
то е извършвано с оглед да се удължи времетраенето на изграждането на обектите и да се избегнат
предвидените в нормативните документи санкции.

1. Сдружение със СД „Търговия“ – Пловдив за изграждане на обект „Супермаркет“ – Асе-
новград.

Обектът е завършен и въведен в експлоатация с протокол обр. 16 от 1.10.1984 г. БСИ (Ми-
нералбанк) е получила печалба от сдружението в размер на 5 339 лв., а за 1985 г. 22 495 лв., съг-
ласно договореното дялово участие.

Ползуваният банков кредит за дялово участие е издължен през месец февруари 1986 г., а от
1.03.1986 г. е започнало откупуването на дяловото участие на банката от СД „Търговия“ – Плов-
див.

2. Сдружение със СД „Търговия“ – Пловдив за изграждане на обект „Унгарски ресто-
рант“ – Пловдив.

Обектът също е завършен и въведен в експлоатация с протокол обр. 16 от 30.11.1983 г.
Ползуваният банков кредит за дялово участие е издължен на 26.08.1985 г. От 1.03.1986 г. е започ-
нало откупуването на банковото дялово участие на равни вноски от 19 000 лв. Предвижда се дяло-
вото участие да се откупи в период от 10 месеца.

3. Сдружение със СД „Търговия“ – Пловдив за модернизация и реконструкция на атракци-
онно заведение „Бялата воденица“ – Пловдив.

Съгласно договор № 30-10/12.06.1984 г. имуществените вноски са:
– БСИ (Минералбанк) – 250 000 лв. – 41,67%,
– СД „Търговия“ – Пловдив – 350 000 лв. – 58,33%, в т.ч. 100 000 лв. оборотни средства.
Разрешен е и банков кредит за дялово участие на СД „Търговия“ – Пловдив за 250 000 лв.
Финансирането на обекта е открито на 9.11.1984 г. при сметна стойност 422 000 лв., вре-

метраене на строителството 14 месеца и пусков срок 31.12.1985 г.
На 10.12.1984 г. е съставен акт обр. 10 за замразяване на строителството, поради забрана

от РНС – Пловдив изсичането на 10 броя тополи над 60 год. в района на обекта. Усвоените капи-
тални вложения възлизат на 4 712 лв.

На 20.04.1985 г. обектът е размразен, въпреки че 5 броя от тополите все още не са изсече-
ни. На 5.01.1986 г. обектът отново е замразен с акт обр. 10. Причините: „изключително трудни те-
ренни зимни условия, дълбок сняг, ниски температури и невъзможност да се изсекат 5 броя голе-
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ми тополи“. Усвоените капитални вложения към датата на замразяването са 83 277 лв., в т.ч. бан-
ково дялово участие 13 283 лв.

Обектът все още не е размразен и не се знае кога ще се размрази. БСИ (Минералбанк) е
следвало на основание чл. 15(1) от договора за образуване на сдружението и чл. 6(1) от договора
за кредит за дялово участие да анулира двата договора, да издължи ползувания кредит за дялово
участие и да изисква от СД „Търговия“ – Пловдив вложените банкови средства за дялово участие.

4. Сдружение за изграждане на цех за производство на тиокол в с. Белозем – Пловдивски
окръг, образувано с ОКС – Пловдив.

Съгласно договор № 7/28.07.1983 г. имуществените вноски са:
– БСИ (Минералбанк) – 523 000 лв. – 40%
– ОКС – Пловдив – 787 000 лв. – 60%.
Разрешен е и банков кредит за дялово участие в размер на 785 000 лв.
Финансирането на обекта е открито на 28.07.1983 г. Съгласно справката-заключение обр.

III-75 сметната стойност е 1 191 000 лв. Времетраенето на строителството по норми е 18 месеца
с пусков срок 31.01.1985 г.

С акт обр. 10 от 1.11.1984 г. обектът е замразен поради „необезпеченост с път – има неох-
раняем прелез“. Усвоените разходи към датата на замразяването са 319 680 лв.

Линията е изградена преди откриване на финансирането на обекта и това е следвало да се
има предвид. Още повече, че генералната сметка е приключена от техническата служба на БСИ
(Минералбанк).

Обектът все още не е размразен. По време на замразяването са изплащани разходи и са ус-
воени още 22 138 лв. – всичко 341 817 лв.

БСИ (Минералбанк) е следвало да предприеме енергични мерки, като анулира сключения
договор.

5. Сдружение за изграждане на комплексна база за търговия и услуги – В. Търново.
Съдружници:
– БСИ (Минералбанк) – дялово участие 1 790 000 лв.
– СД „Търговия“ – В. Търново – дялово участие 1 905 000 лв.
– СД „МПБУ“ – В. Търново – 115 000 лв.
Финансирането на обекта е открито на 25.06.1984 г. Сметната стойност е 2 734 000 лв.,

времетраенето на строителството – 16 месеца, определено от МССУ по реда на чл. 3(1) от Общи-
те положения на Нормите за времетраене на строителството към ПКС.

Пусковият срок е 25.10.1985 г.
На 16.09.1985 г. с акт обр. 10 обектът е замразен. Причини: „отклоняване на материални и

трудови ресурси за изгражданите обекти по повод 800 г. от въстанието на Асен и Петър“. Усвое-
ни капитални вложения към датата на замразяването – 744 124 лв.

Обектът е размразен с акт обр. 11 на 26.03.1986 г. Държавната планова комисия с писмо №
24 0099/24.06.1986 г., на основание чл. 3(1) от Общите положения на Нормите за времетраене на
строителството към ПКС е определила 9 месеца времетраене на строителството след размразява-
не на обекта.

6. Сдружение за съвместно изграждане на обект „Супермаркет“ и магазин за промишлени
стоки“ – гр. Сопот.

Имуществени вноски на съдружниците:
– БСИ (Минералбанк) – 100 000 лв. – 7,69%;
– МЗ „Вазовски машиностроителни заводи“ – гр. Сопот – 850 000 лв. – 65,34%;
– СД „Търговия“ – Пловдив – 350 000 лв. – 26,97%, от които 300 000 лв. оборотни средст-

ва и 50 000 лв. за капитални вложения.
Сключен е и договор за кредит за дялово участие в размер на 50 000 лв.
Финансирането на обекта е открито на 15.02.1985 г. Времетраенето на строителството – 12

месеца. Пусковият срок на обекта е 15.02.1986 г.
Обектът е замразен с акт обр. 10 на 16.01.1986 г., поради „несъответствие между проекта

и изискванията на противопожарните органи“.
С акт обр. 11 обектът е размразен на 14.03.1986 г. и новият пусков срок неправилно е опре-

делен от банката – Карлово – 13.05.1986 г. По повод констатациите на ревизията се събра допълни-
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телно санкционираща лихва в размер на 259 лв. с б.б. 69 707/11.08.1986 г. Приложение № 44.

V. БАНКОВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
1. Проверка върху извършените разходи за обект „Преустройство сградата на БСИ (Мине-

ралбанк).
1.1. Неправилно с протокол обр. 19 през 1981 и 1982 г. са актувани и изплатени на СМУ

„Автомагистрали“ разходи за луксозност в размер на 5% от стойността на извършените строител-
но-монтажни работи. Същите са заложени в структурен показател „Други разходи“ и са изплате-
ни на изпълнителя след представянето на протокол обр. 16/6.09.1985 г. Изплатени са в повече
2 975 лв.

1.2. Неправилно на изпълнителя СМУ „Автомагистрали“ – София с протокол обр. 19 през
1983 и 1985 г. са изплатени 1 108 лв. за утежнени условия върху труда по временна трудова нор-
ма. Временната трудова норма се заснема при действителни условия и включва всички фактори,
утежняващи работата.

През месеците октомври и декември 1982 г. неправилно са изплатени 140%, вместо 40%
утежнени условия при изплащането на строителството с протокол обр. 19 върху труда и механи-
зацията на същия изпълнител в размер на 2 024 лв.

Посочените суми (2 975 + 1 108 + 2 024) по време на ревизията не се сторнираха. Прило-
жение 24 и 24а.

2. Изпълнение на програмата за електронизация на банката. Има ли доставени машини, кои-
то не са внедрени и причините за това. Проблеми във връзка с внедряването на електронизацията.

Със заповед № 148/5.11.1985 г. е назначена комисия за съставяне на план-програма за усъ-
вършенствуване системата за икономическа информация при банката и нейната електронна обра-
ботка на изчислителна машина „Ванг“. Комисията е разработила програма за въвеждане на 8 под-
системи за информация с конкретни срокове и отговорници. Сроковете, предвидени в план-прог-
рамата за електронизация на банката, не са спазени в резултат на това, че доставената микропро-
цесорна система „Ванг“ не е монтирана. За същата БСИ (Минералбанк) с платежно нареждане №
56381/16.11.1984 г. превежда на БВБ сумата 153 584 щ.д. (158 499 лв.), представляваща припада-
щата се част, по неокончателни данни, от оборудването на банката с микропроцесорна система
„Ванг“. Приложение № 8.

3. Спазват ли се сроковете за извършване на задължителните инвентаризации в банката.
Как се стопанисват и експлоатират моторните превозни средства. Извършват ли се месечни инвен-
таризации на горивните и смазочни материали. Ежемесечното отчитане на изразходваните горив-
ни и смазочни материали.

3.1. Със заповед № 126/4.10.1985 г. на председателя на банката са определени комисии за
извършване на годишната инвентаризация. Сроковете за извършване на инвентаризацията са спа-
зени и резултатът е отразен в годишния отчет на банката.

3.2. При годишната инвентаризация не е извършена проверка на наличността на боновете
за петролни продукти, намиращи се в МОЛ, което ги съхранява, отпуска и отчита, както и на те-
зи, които се намират у водачите на моторните превозни средства (т.16 и 18 от приложение № 4 от
Указанията за начина на закупуване, съхранение, отпускане и отчитане на боновете за петролни
продукти).

3.3. В сметка 050 „Основни средства“ под № 594 се води 1 брой бунгало, закупено със
средства на обект „Преустройство сградата на БСИ (Минералбанк)“ за 1 340 лв. След въвеждане-
то на обекта в действие, последното е предадено на СМУ „Автомагистрали“ район – Тракия на от-
говорно пазене, което не е оформено съгласно изискванията на Наредба № 3 – за плащанията. Съ-
що така, след завършването и въвеждането на обекта в експлоатация с протокол обр. 16 от
6.09.1985 г., неправилно амортизационните отчисления не се внасят в приход на бюджета. По вре-
ме на ревизията се представи писмо № 1995/7.08.1986 г., с което се потвърждава, че бунгалото се
намира на склад, но амортизационните отчисления не се внесоха в приход на бюджета. Приложе-
ние № 62.

3.4. Съставеният акт № 1/19.02.1986 г. за бракуване на 4 броя полилеи „Тракия“, при из-
вършената инвентаризация на ММП на склад с МОЛ – Таня Орлева не е оформен по реда на чл.
8(2) от Наредба 878 за реда и начина за бракуване на СМЦ, като не е посочено основанието, при-
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чините, има ли виновни лица за бракуването и дали е потърсена отговорност от виновните. Освен
това актът не е подписан от МОЛ – Таня Орлева и от гл[авния] счетоводител. Протоколът от ин-
вентаризацията също не е подписан от МОЛ. Приложение № 12.

3.5. За продадените 2 броя пишещи машини „Олимпия“ – латиница инв. №№ 366 и 371 с
първоначална стойност 390 лв. и начислено изхабяване по 273,02 лв. на частни лица, няма съста-
вени протоколи на инвентаризационната комисия, че същите са годни за употреба, но ненужни на
банката машини. Годните за употреба, но ненужни основни средства се предлагат за продажба в
системата на банката, на други стопански организации или учреждения и на последно място на
частни лица, съгласно Наредбата по Постановление № 12 за ликвидиране на излишните и ненуж-
ни СМЦ.

3.6. В пътните листове за леките автомобили Волга С 54-02, Лада С 55-03, Лада СБ 96-96
и лекотоварен автомобил Баркас ДК 76-30 не винаги се попълват необходимите реквизити – на-
лично гориво, полагащо се по норматив, фактически ползувано за изминатите километри, иконо-
мия или преразход, не се вписват километрите за градско и извънградско движение и др. Не се
спазват изискванията на т. 21 от Указанията за начина за закупуване и отчитане на петролните
продукти (Приложение № 4), към Наредбата за работа по административно-управителните рабо-
ти, като не се съставят рекапитулации по пътните листове за полагащото се гориво по норми за
всяко превозно средство.

3.7. За извършване на месечните инвентаризации на наличните бонове у шофьорите и ма-
териално-отговорното лице, което съхранява и отпуска същите за съответните моторни превозни
средства, няма издадена заповед за определяне на комисия – раздел IV от Указанията (Приложе-
ние № 4) от Наредбата. Не се спазват разпоредбите на т.т. 17 и 18 от същите Указания, като за
петролните продукти не се води аналитична отчетност по видове петролни продукти, литри и брой
на боновете.

Неправилно се отчитат и отпуснатите бонове за петролни продукти на шофьорите. Отчита-
нето им не се извършва в края на всеки месец, а при пълната им употреба, с което се нарушава ре-
да по т. 13 от Указанията. С декларация, подписана само от водача на моторното превозно средс-
тво, без подписите на лицата, посочени в декларацията като членове на комисията, от които двама
са напуснали банката, се удостоверява наличността на петролните продукти у шофьора. Допусна-
тите пропуски и нередовности се дължат на неупражнен текущ и последващ контрол от страна на
главния счетоводител.

VI.СЧЕТОВОДНО-ОПЕРАТИВНА РАБОТА
1. Проверка по олихвяването на сметките на стопанските организации и предприятия.
Пропуските и грешките, допуснати при олихвяване сметките на стопанските организации и

предприятия са отразени в съответните раздели на ревизионния акт, като за същите са взети сче-
товодни операции за отразяването им по аналитичните балансови сметки.

Досъбраните лихви за неправилно определени лихвени проценти, несвоевременното отна-
сяне на обекти и погасителни вноски в просрочени кредити, са отнесени в приход на БСИ (Мине-
ралбанк), вместо в полза на БНБ – ЦУ, съгласно разпоредбите на ръководството на банката.
Справка-приложение № 71.

2. Проверка на дебиторните сметки
2.1. В неспазване изискванията на чл. 327(5) от Инструкцията за счетоводната отчетност на

банката, не са осчетоводени задбалансово депозитните разписки за внесените депозити от банка-
та за водене на телефонни разговори и телексни услуги.

2.2. В сметка 289 „Други дебитори и кредитори“, аналитична  с[мет]ка 289 074-7 на
3.12.1984 г. е отнесена сумата 1 100 лв., представляваща отбиви по протокол обр. 16 за обект
„КИП и А“ на ТПО „Фармахим“, вместо по с[мет]ка 147 „Други сметки за средства със специал-
но предназначение“. След изтичане на нормативните срокове за отстраняване на дефектите не е
представен протокол обр. 17, за което банката не е реагирала по реда на чл. 74, ал. 8 и 10 от ПКС.
При годишното приключване не е извършен анализ на сметката, вследствие на което грешката не
е установена и отстранена. По време на ревизията с м.о. № 68610/31.07.1986 г. се отнесе в полза
на бюджета. Приложение № 4.

2.3. В същата сметка под аналитичен № 289 081-2 неправилно са отнесени учредителните
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разходи по образуването на „Предприятие за свързващи детайли – „Нойкирхен“ в размер на
596,82 лв., вместо да се утежнят разходите на банката.

3. По спазване разпоредбите на БНБ – ЦУ, относно опазването на банковата архива.
Не са изпълнени разпоредбите на чл. 477(4) от Инструкцията за счетоводната отчетност и

указанията на дирекция „Разплащания и банково счетоводство“, дадени с писмо № 26-14846/
12.11.1984 г. относно съхраняването и движението на банковите архивни документи. В БСИ (Ми-
нералбанк) не е заведен регистър за архивните досиета. Последните се съхраняват по съответни-
те дирекции.

VII. КАСОВА ДЕЙНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ.
1. Проверка на наличностите в оборотната и валутна каси.
При извършената проверка на наличностите на оборотната каса към 19 май 1986 г. не се

установиха различия, както в лева, така и в чуждестранна валута и пътнически чекове.
За ревизирания период не са регистрирани дефицити и излишъци при приключването на ка-

сата.
2. Проверка на приходните и разходни документи. Спазване изискванията на Инструкция-

та за емисионно-касовите операции.
2.1. Не се спазват изискванията на чл. 15 от Наредба № 2 – за главните счетоводители, чл.

28 от Наредба № 2 за отчитане на касовите операции в социалистическите организации и чл. 34(4)
от Инструкцията за емисионно-касовите операции от БСИ (Минералбанк), като изплащането на
суми от касата за служебни аванси, командировки, целеви награди, награди и помощи от фонд
„СБКМ“, заплати и други се извършва по касови ордери, неподписани от главния счетоводител
Александър Леков и председателя на банката.

2.2. При назначаването на касиера Тодорка Георгиева Ташева и за специалиста Тодоричка
Стефанова Вълчева, която замества касиера при отсъствие, не са подписали декларации (приложе-
ние № 1), че са запознати с Инструкцията за емисионно-касовите операции на банката и с органи-
зацията на касовата работа, съгласно чл. 8(5) от същата.

2.3. За предаването на касовата наличност между касиера Тодорка Ташева и специалиста
Тодоричка Вълчева на 19.08.1986 г. има съставен акт, а предаването на ключовете не е записано в
тетрадка обр. I-213 по реда на чл. 11(3) от Инструкцията.

2.4. Предаването на касовата наличност между касиера и специалиста, който го замества
при ползуване на отпуск, е извършено без писмено нареждане (заповед) на председателя на банка-
та (23.05.1985 г., 3.06.1985 г. и 19.08.1985 г.). Оформените актове за предаването на касовата на-
личност не са представяни на председателя за сведение и преподписване съгласно изискванията на
чл. 14(1) от Инструкцията.

2.5. Не са изпълнени разпоредбите на чл. 16 и чл. 19 от Инструкцията за обявяване работ-
ното време на касата с клиенти и че получените от касата пари се проверяват на гишето.

2.6. Не е издадена заповед по реда на чл. 21(3) от Инструкцията за определяне вида и броя
на касите.

2.7. Не са спазени разпоредбите на чл. 29(2) от Инструкцията, като касовите наръчници не
са подписани от председателя, а само от главния счетоводител (за времето от 31.07.1985 г. до
14.02.1986 г.; от 15.01.1986 г. до 5.06.1986 г.).

2.8. След преустановяване на работа с клиентите, касиерът не предава на счетоводителя,
завеждащ касовия дневник, приходните и разходни документи срещу подпис в касовия наръчник с
щемпелован текст: „Получих ..... броя приходни и ..... броя разходни документи“ по реда на чл. 35
от ИЕКО.

2.9. Ежедневното сведение за наличността на касата обр. I-93 не е представяно за подпис на
председателя на банката съгласно чл. 38 от Инструкцията.

2.10. Контролните касови дневници от 13.06, 26.08., 21.08. и 11.10.1985 г. не са оформени
с подписите на касиера и счетоводителя, завеждащ касовия дневник по реда на чл. 37 от Инструк-
цията.

2.11. От проверката на касовите документи, приети и осчетоводени, се установиха пропус-
ки като:

– допуснатото неравнение между касовия наръчник, сведение обр. I-93 и счетоводните дан-
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ни с 86,88 лв. на 5.03.1986 г., е изправено на 7.03.1986 г.;
– установиха се случаи, при които касовите ордери не са подписани от касиера на банката

– 66448/17.07.1985 г. за 566,69 лв. и 66993/27.11.[19]85 г. за 150 лв.; приходни касови ордери, не-
подписани от вносителя – 66350 и 66351/18.06.1985 г., съответно за 4,56 лв. и 27,13 лв.;

– броената сума 5 535 лв. по касов ордер № 66301/3.06.1985 г. е без подпис на получателя
на сумата – М. Александрова.

3. Организация на работата по опазване на паричните средства и ценности.
По организацията на работата за опазването на паричните средства и ценности пропуски и

нарушения по време на ревизията не се установиха.

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1. Правилно образуване на дохода и съставянето на схемата на банката.
По образуването на годишния доход за 1985 г. и дохода за първото полугодие на 1986 г.,

съставянето на схемите и разпределението на печалбата по съответните фондове пропуски не се
установиха.

2. По спазване на щатната дисциплина
В нарушение на реда, установен с Наредба № 16 – за атестиране на ръководните кадри и

специалистите (Д. В. 65/1977 г.) през 1985 г. са повишени индивидуалните щатни заплати на 11
специалисти при банката в размери от 10 до 50 лв. и през 1986 г. на 5 ръководители в размери от
20 до 90 лв. и на 35 специалисти в размери от 10 до 45 лв.

В други 11 случая изготвените атестационни карти не са подписани от комисията по атес-
тирането и преките ръководители. Приложение № 63.

3. Законосъобразно ли са съставени ведомостите за заплати и редовното им оформяне при
изплащане на трудовите възнаграждения. Спазени ли са разпоредбите при изплащането на допъл-
нителното трудово възнаграждение.

3.1. Със заповед № 125/16.07.1984 г. на домакина Йорданка Пандова Алексиева неправил-
но е определено и изплащано допълнително месечно трудово възнаграждение в размер на 30 лв.
по чл. 58, ал. 3 от Кодекса на труда за товаро-разтоварни работи, тъй като доплащането по ал. 3 се
отнася само за търговските работници. Същата неправилно е получила сумата 540 лв. за времето
от м. юли 1984 г. до м. декември 1985 г.

3.2. Със заповед № 155/04.12.1985 г. Йорданка Пандова Алексиева е освободена от рабо-
та от 01.12.1985 г., поради навършване на трудов стаж и възраст за пенсиониране, като є се изп-
лаща една брутна месечна заплата за неотправено предизвестие по реда на чл. 32, ал. 2 от Кодек-
са на труда, една брутна месечна заплата по реда на чл. 91, ал. 1 от същия кодекс и обезщетение за
неползуван отпуск през 1985 г. Същата, без прекъсване на трудовия стаж дори и един ден – на
01.12.1985 г. е назначена като куриер, със заповед № 158/04.12.1985 г. За м. декември на служи-
телката неправилно са изплатени две извънредни заплати и заплатата є като куриер.

3.3. За изплатените помощи на служителите (материално затруднени) от фонд „СБКМ“
през 1985 и 1986 г., съответно 920 лв. и 410 лв. не е начисляван и удържан ДОД по чл. 4, съглас-
но разпоредбите на раздел II, ал. 1 от окръжно № 86/1973 г.

Данъкът ще бъде удържан от заплатите за месец август 1986 г. Приложение № 27.
3.4. При изготвянето на ведомостите за заплати са допуснати корекции на сумите за начис-

лените заплати, удръжките и сумите за получаване, като корекциите по табулограмите не са под-
писани от главния счетоводител или неговите заместници, съгласно чл. 17 и 18 от Наредба № 12
за счетоводната отчетност. Във ведомостите за заплати за м.м. юни и септември 1985 г., при на-
числяването на заплатите на Елена Иванова и Елена Динева, са допуснати червени салда за 8,35
лв. и 6,60 лв., възстановени при изплащане на заплатите за съответния месец.

Във ведомостта за м. юли 1985 г. и м. май 1986 г. не са положили подпис при получаване на
сумите за заплати Валентина Баръмска за 202,63 лв. и Атанаска Петрова Христова за 193,41 лв.

По време на ревизията подписите се положиха.
4. Законосъобразно и целесъобразно ли са извършвани административно-управителните раз-

ходи. Проверка по начисляването на амортизационните отчисления на банковите основни средства.
За ревизирания период не е допуснато превишение на разходите, предвидени по насрещен

план.
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4.1. Съгласно изискванията на т. 52 от Наредбата за служебните командировки и специали-
зации в чужбина, командированите лица в срок от 15 дни след завръщането си са длъжни да пред-
ставят доклад за извършената работа, което не е спазвано от специалистите при БСИ (Минерал-
банк). От 34 броя задгранични командировки за времето 1985 г. до юни 1986 г., само за 6 от тях
има представени доклади за извършената работа от командированите специалисти (Георги Фили-
пович, Георги Коларов, Александър Бърнев, Иван Иванчев, Цветан Петков и Венко Кръстев).

4.2. Валутният авансов отчет на зам.-председателя Янко Янев, за командировката му в
Португалия по заповед № 61/24.10.1985 г. не е подписан. Аналогичен е случаят за командировка-
та във ФРГ по заповед № 58/21.10.1985 г.

4.3. По авансовите отчети за командировки не е извършван контрол и разходите за коман-
дировки не са одобрявани от гл[авния] счетоводител Александър Леков съгласно Наредбата за
служебните командировки.

4.4. Не са спазвани разпоредбите на чл. 2 от Наредбата за отпускане на суми на подотчет-
ни лица (№ 3), като сумите за служебни аванси в някои случаи превишават определения размер –
300 лв. На домакина на стола са отпускани суми до 500 лв. за заплащане в брой на получената
храна от ресторанта. На Таня Орлева и Йорданка Алексиева – домакин при банката, също са от-
пускани аванси за покупка на материали, малоценни и малотрайни предмети и др. до 500 лв.

4.5. Отпуснатите служебни аванси за командировки и за административно-управителни
разходи не се отчитат в сроковете, предвидени в чл. 7 от Наредба № 3. Пенчо Мънков по з[апо-
ве]д № 421/30.01.1985 г., отчетен на 19.02.1985 г.; получен аванс на 20.02.1985 г. 60 лв. от Кира-
на Йорданович и отчетен на 18.03.1985 г.; късно отчетен аванс по з[апове]д № 2/26.12.1985 г. от
Костадинка Спасова – 24.01.1986 г.; по з[апове]д № 31/3.04.1986 г. на Валентина Баръмска и др.

По заповед № 81/13.06.1986 г. на Димитър Митов са изплатени 4 лв. дневни без заверка на
командировачната заповед от служебни лица на посетеното предприятие – чл. 40 от Наредбата за
сл[ужебните] командировки. В заповеди №№ 4 и 6/13.01.1986 г. при заверката не са вписани по-
сетените обекти и датата на посещението. Аналогични са случаите по заповеди № 510/17.06.1985
г., з[апове]д № 508/12.06.[19]85 г., з[апове]д № 494/29.05.[19]85 г. и др. По з[апове]д № 521/
23.07.1985 г. е изплатена командировка, като в заповедта не е вписан обекта, местонахождението
му, от кога до кога ще бъде командировката. Същата е без печата на банката.

От изнесеното по-горе е видно, че не се провежда контрол по срочното отпускане и отчи-
тане на служебните аванси и авансите за командировки от гл[авния] счетоводител.

4.6. От съпоставяне на отчетните данни за извършените разходи за кореспонденция, телек-
сни и телефонни услуги през първото полугодие на 1985 г. с тези за 1986 г., се установи, че пос-
ледните са се увеличили почти двойно, което не съответствува на указанията и приетите мерки от
банката за икономии. Така за I-то тримесечие 1986 г. разходите са увеличени с 5 471,87 лв., а през
II-то тримесечие с 3 867,96 лв. Приложение № 7.

Подобно е положението с разходите за осветление. При планирани разходи за първото по-
лугодие на 1986 г. 6 000 лв. (при отчет за същия период на миналата година 3 068 лв.) са платени
12 373 лв.

4.7. На доставените, но незаприходени през 1985 г. основни средства за обзавеждане на
Бюфета към БСИ (Минералбанк) в размер на 11 400 лв., се начислиха амортизационни отчисле-
ния в размер на 959,95 лв. и с б.б. 66586/09.06.1986 г. се осчетоводиха. За късно внесените амор-
тизационни отчисления се внесе глоба 43 лв. в полза на Републиканския бюджет с б.б. 68609/
31.07.1986 г. Приложение № 5 и 9.

4.8. При сравняване на аналитичната със синтетичната отчетност по с[мет]ка 060 „Изхабява-
не на основните средства“ и баланса, съставен към датата на ревизията, се установи разлика 55,34
лв. (по баланс 182 700,70 лв., по извлечение 182 756,04 лв.), т.е. в повече начислени амортизацион-
ни отчисления. По време на ревизията не се анализира и уточни произхода на различието.

4.9. Със заповед № 116/26.05.1986 г. е назначена комисия за извършване инвентаризация
на ММП на склад към съществуващия стол при банката за 3 075,45 лв. За извършената инвента-
ризация на 30.05.1986 г. е съставен протокол, неподписан от комисията, поради това, че не е оси-
гурено помещение за съхраняване на ММП на склад. При проверката на същите по време на реви-
зията се установи липса на 1 брой сатър за месо за 3,60 лв. Липсата не се възстанови, тъй като
ММП не са приети от определено със заповед материално-отговорно лице. Последните са оставе-
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ни без какъвто и да е надзор и до тях имат свободен достъп външни лица. Приложение № 6.
4.10. За продадените 3 броя пишещи машини „Олимпия“ – латиница на 91 ЕСПУ „Карл

Либкнехт“ и 4 броя на БАН – Институт по приложна минералогия – София инв. №№ 160, 362,
363, 365, 367, 368 и 370 с доставна стойност по 390 лв., общо за 2 730 лв. и начислено изхабява-
не общо за 1 329,11 лв., БСИ (Минералбанк) неправилно е внасяла амортизационните отчисления
по фонд „РМТБ“, вместо в полза на бюджета като обездвижени машини. Същите от датата на по-
лучаването им от БНБ – ЦУ – 9.04.1982 г. до датата на продажбата 15.11.1985 г. не са ползувани,
което се установява от актовете за предаването на машините, в които е вписано „нова неупотребя-
вана машина“. Приложение № 10.

4.11. Разходите по фонд „СБКМ“ са извършвани без да са одобрени от главния счетоводи-
тел. Броени са суми на служителите само на основание протокол на профкомитета и резолюция на
председателя на банката, като касовите операции не са подписани от главния счетоводител и пред-
седателя на банката (чл. 21 от Наредба № 2 за отчитане на касовите операции и чл. 15 от Наредба
№ 2 за главния счетоводител).

През първото тримесечие на 1986 г. от фонд „СБКМ“ са изплатени награди в размер по-го-
лям от 80 лв. за едно тримесечие на един служител, в два случая по 190 лв. и в един случай по 110
лв. в нарушение на Указ № 1040 за духовното стимулиране. Приложение № 11.

5. Състояние на трудовата и служебна дисциплина
5.1. От извършените три броя проверки от дирекция „Ревизии и контрол“ на 17 и 19 май

1986 г. и 24.06.1986 г., относно спазване на трудовата дисциплина, се установи, че: при първата
проверка са закъснели 16 служители, 8 от които без причина и 8 по уважителни причини или с
разрешение на преките ръководители, при втората проверка 5 и при третата – 6 служители, от ко-
ито един с обаждане.

От наблюденията се установи, че не се спазват в отделни случаи разрешената 15-минутна
почивка, която се удължава от някои служители до 30 и повече минути, за излизане извън банка-
та или престояване в бюфета на банката.

Определеното работно време 8,30 часа на ден за чистачките не е разпределено сутрин „от
... до ...“ и след обяд „от ... до ...“ часа, което затруднява извършването на проверки по спазването
на трудовата дисциплина.

5.2. Не се спазва заповед № 588/1981 г. на председателя на банката, като не са заведени
тетрадки за излизанията през работно време.

5.3. При оформянето на личните служебни досиета на служителите в 15 случая не е изиска-
но, при встъпването им в длъжност, да представят свидетелство за съдимост, медицинско удосто-
верение и за касиера декларация – Приложение № 1 към чл. 8, ал. 5 от ИЕКО, с което не са спазе-
ни изискванията на Укази 1074/1974 г. и № 1084/1984 г.

Настоящият ревизионен акт се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за
Банката за стопански инициативи (Минералбанк) и един за дирекция „Ревизии и контрол“ при
Българска народна банка – Централно управление.

Приложения: актове за касова наличност, констативни актове, справки – приложения и други.
ЗАПОЗНАТИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ, КАТО СМЕ ПОКА-

НЕНИ В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ДА ДАДЕМ ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цв. Петков ФИНАНСОВИ РЕВИЗОРИ:
до 21.02.[19]86 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Георгиев
от 24.04.[19]86 г. Д. Даракиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Я. Янев К. Тошков

Ст. Доцев Й. Минчев
ДИРЕКТОРИ: К. Николов П. Станкова

Р. Радовски Н. Батулийска
Н. Христов П. Златев
В. Бойчев Н. Бичкиджиев
В. Кръстев И. Миланчев
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Ив. Иванчев Б. Неферов
А. Антонов Н. Габровски

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Ал. Леков
ОТГ. КАСИЕР: Т. Ташева

Изх. № 745/27.08.1986 год.

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 76, л. 47–118. Оригинал. Машинопис.

* Във връзка с този ревизионен акт виж и документи № 448, 449, 450, 451 и 455.

№ 448

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЧАВДАР ПЕТКОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА

РЕВИЗИЯ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“

София, 23 октомври 1986 г.

П О В Е Р И Т Е Л Н О!
Изх. № 102/23.Х.1986 год.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря Васил КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Цветан ПЕТКОВ – председател на СТОПАНСКАТА БАНКА

Другарю Коларов,

По повод докладната записка на др. Димитър Стоименов – директор на дирекция „Ревизии
и контрол“ относно извършената на Банката за стопански инициативи проверка по ефективното
използуване на валутните кредити, считам за необходимо да дам някои допълнителни пояснения
във връзка с направените изводи и констатации.

I. По приложението на чл. 67 (2) от П[равилник за] И[кономически] М[еханизъм] и чл. 42
от Устава на Банката за стопански инициативи.

При разработването на документите, регламентиращи дейността на Банката за стопански
инициативи (Минералбанк), бе приета постановката тя да не извършва цялостно обслужване на
стопанските организации, а да ги кредитира само за отделни инициативи и мероприятия по нас-
рещния им план, както и за изграждането на М[алки и] С[редни] П[редприятия]. При това положе-
ние цялостното им обслужване се извършва от другите банки и всичките им постъпления в наци-
онална и чуждестранна валута, както и фондовите им сметки, се съхраняват в тези банки. С оглед
да се създадат условия при необходимост Банката за стопански инициативи да ползува тези сред-
ства за издължаване на предоставените от нея кредити, в съответствие с чл. 67 от ПИМ, в Устава
на Банката за стопански инициативи – чл. 42 е записано следното:

„Банката упражнява правата си съгласно нормативните актове към длъжници, които не из-
пълняват задълженията си към нея по отношение на обезпечеността на заемите, целевото им из-
ползуване, не погасяват в установените срокове задълженията си към Банката и не спазват други
договорни условия, като:

1. изисква предсрочно издължаване на заемите;
2. спира кредитирането напълно или по отделни видове заеми;
3. събира вземанията си, възникнали във връзка с просрочието или с предсрочното изиск-
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ване на заемите, от средствата на неизправната стопанска организация, намиращи се в банките, по
реда на възникването им, без да е необходимо да се снабдява с изпълнителен лист;

4. прихваща вземанията си, чийто срок не е настъпил, ако организацията е започнала да
ликвидира своята дейност или е прекратила плащанията по задълженията си, както и в случаите,
когато Банката има право да събира предсрочно вземанията си“.

С утвърждаването на Устава на Банката за стопански инициативи от Министерския Съвет
с постановление № 43 от 30.ХI.1982 год. се създават задължения за всички стопански организации
и банките за прилагането на чл. 42 от Устава на Банката за стопански инициативи.

Във връзка с това в сключваните договори за валутен кредит е предвидена клауза, съглас-
но която кредитополучателите приемат в случай на нарушение на договорните условия, в т.ч. и
несвоевременно погасяване на кредита, Банката за стопански инициативи да прилага разпоредби-
те на чл. 42 от Устава є, т.е. да блокира и изземва средствата им при другите банки. По този начин
и нормативно, и договорно са уредени въпросите по обезпечаване вземанията на банката.

Въпреки това практиката показва, че в редица случаи стопанските организации в наруше-
ние на договорните си задължения отклоняват предвидените за погасяване на кредитите средства
за изпълнение на плановите си задачи, тъй като изпълнението на плана е база за комплексната им
оценка, в т.ч. и за определяне на индивидуалната работна заплата както на производителите, така
и на външнотърговските организации-износители.

В повечето от тези случаи Банката за стопански инициативи е предприемала необходими-
те мерки за прилагане на чл. 67 от ПИМ и чл. 42 от Устава на банката, като е отправяла искане до
Българска външнотърговска банка за изземване на отклонените в нарушение на договореността
средства от сметките на неизправните длъжници и предоставянето им на Банката за стопански
инициативи за погасяване на дължимия кредит.

За съжаление, Българска външнотърговска банка не приема посочената по-горе норматив-
на и договорна уредба и отказва да дава ход на тези искания на Банката за стопански инициативи.
Такива откази са правени даже и в случаите, когато самата стопанска организация е давала нареж-
дане до Българска външнотърговска банка за насочване на съответните средства, постъпили при
нея за погасяването на получен от Банката за стопански инициативи кредит. По такъв начин освен,
че кредитите на Банката за стопански инициативи остават в просрочие, създават се условия чрез
отчитане на отклонените средства за изпълнение на плана, съответните стопански и външнотър-
говски организации да получат неоснователно по-висока комплексна оценка, в т.ч. и при опреде-
ляне на индивидуалната им работна заплата.

На проведените неколкократни срещи с ръководството на Българска външнотърговска бан-
ка не беше намерено съответно удовлетворително решение. Такова решение не беше намерено и
на проведената с Вас продължителна среща, на която присъствувахме с др. Драгневски.

Въпреки че горните обстоятелства са известни на ревизията, в ревизионния акт и докладна-
та записка до Вас се твърди, че „банката не е блокирала средствата в чуждестранна валута по съ-
ответните им фондове и сметки, което е в нарушение на чл. 67 (2) от ПИМ и чл. 42 от Устава на
Банката за стопански инициативи (Минералбанк)“.

Какви са подробностите по някои от цитираните конкретни случаи?
– Кредит за „Линия за производство на облекла с гланцирана повърхност“ към завод „БУ-

РЯ“ гр. Габрово (стр. 4-та от докладната записка).
Обектът е въведен в редовна експлоатация и произвежда предвидената в Т[ехнико]

И[кономическото] З[адание] продукция.
Предвид на обстоятелството, че кредитът не бе издължен в срока по договора (31.ХII.1985

год.), Банката за стопански инициативи (Минералбанк) организира и проведе две документирани
проверки на място в завода. От проверките се оказа, че 110 хил. бр. спортни облекла на стойност
327 хил. вал. лева (на колкото възлиза и дългът по кредита) са изнесени чрез В[ъншно]
Т[ърговско] И[кономическо] Д[ружество] „Индустриалимпорт“, но приходите от износа са насо-
чени за изпълнение на плановите валутни задачи на СО „Рила“ (това е потвърдено писмено и от
Завод „Буря“ гр. Габрово с писмо № 17-00-48 (17.VII.1986 год.). Този проблем бе изнесен също
пред генералния директор на СО „Рила“ на двете проведени срещи с него при ръководството на
Банката за стопански инициативи (Минералбанк).

С писмо № 1875/28.VII.1986 год. Банката за стопански инициативи (Минералбанк) изиск-
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ва от Българска външнотърговска банка отчетените като планови валутни постъпления на СО
„Рила“ средства да се преведат за издължаване на кредита, но това искане не бе изпълнено.

– Кредит за „Линия за производство на спортно-луксозни ризи“ към Завод „Витоша“, гр.
София (стр. 6-та от докладната записка).

Пусков срок – 31.ХII.1985 год.
Обектът е въведен предсрочно в редовна експлоатация още на 29.ХI.1985 год. и произвеж-

да предвидената в ТИЗ продукция.
Източник за издължаване на кредита – износ на мъжки ризи от въведената в действие мощ-

ност.
Банката за стопански инициативи (Минералбанк) организира и проведе три поредни доку-

ментирани проверки на място в завода. От тези проверки се установи, че приходите от износа на
продукцията се насочва за изпълнение на плановите задачи на СО „Рила“. Това стана повод за
провеждането на две срещи с генералния директор на СО „Рила“, който пое определени ангажи-
менти за издължаване на кредита до края на 1986 год. Независимо от това, с отделно искане до
Българска външнотърговска банка, се постави въпроса за издължаване на кредита от плановите
валутни постъпления на СО „Рила“, но това искане бе оставено без последствие.

– Кредит на ПТО „Пирин“ за „Лиценз и оборудване за производство на ходила за обувки“.
Кредитът е предмет на последните две ревизии, извършени от контролния блок на Българ-

ска народна банка.
За съжаление, и в двата ревизионни акта не е дадена подробна и ясна представа за обстоя-

телствата по предоставянето и погасяването на този кредит. Касае се за следното:
За подобряване на качеството на ходилните материали за обувната промишленост през

1983 год. е сключен договор за покупка на лиценз и оборудване на стойност 4 300 хил. долара.
Сключен е и насрещен договор за износ на част от лицензионната продукция на стойност мини-
мум 1 200 хил. долара годишно.

С докладна записка от 6.6.1983 год. на председателя на Д[ържавен] К[омитет за] Н[аука и]
Т[ехнически] П[рогрес] – др. Начо Папазов и министъра на леката промишленост – др. Румен
Сербезов до председателя на Д[ържавен] К[омитет по] П[ланиране] – др. Станиш Бонев се иска
средствата за покупка на лиценза и оборудването да бъдат осигурени на ПТО „Пирин“ целево, ка-
то се възстановяват от постъпленията от насрещния износ на лицензионна продукция.

В отговор на докладната записка ДКП с писмо от 6.10.1983 год. дава съгласие за провежда-
не на сделката, като финансирането се осигури, както следва:

– авансово плащане през 1983 год. в размер на 430 хил. долара от статия „Предплати“ на
валутния план;

– 2 000 хил. долара за 1984 год. със заем от Банката за стопански инициативи;
– остатъка от около 2 000 хил. долара ще се осигури с плана за 1985 год.
На проведената среща по искане на ръководството на СО „Пирин“, Банката за стопански

инициативи отказа предоставянето на заема, тъй като предложената от ДКП схема на финансира-
не на сделката означава по същество Банката за стопански инициативи да кредитира валутния
план за 1984 год.

С докладна записка от 14.11.1983 год. до председателя на Министерския съвет др. Гриша
Филипов, министърът на леката промишленост др. Румен Сербезов иска съгласие Банката за сто-
пански инициативи да предостави кредита в размер на 2 000 [хил.] щат[ски] долара. Съгласието е
дадено от др. Гриша Филипов с резолюция върху докладната записка. В изпълнение на резолюци-
ята и вземайки предвид обстоятелството, че ефективността на сделката е потвърдена от ДКП,
ДКНТП, МЛП и други държавни органи, Банката за стопански инициативи разреши кредита в раз-
мер на 2 000 хил. щат[ски] долара.

В кредитния договор е предвидено, че кредитът ще се погаси с надпланови валутни постъп-
ления и с реализирана икономия на валутни разходи до края на 1984 год. В изпълнение на този ан-
гажимент ПТО „Пирин“ проведе мероприятия, насочени към осигуряване икономия на валутни
разходи за 1984 год., осигуряващи погасяването на заема. При извършването обаче на септемв-
рийската корекция, с решение на Бюрото на Министерския Съвет от 1984 год. валутните иконо-
мии на ПТО „Пирин“ в размер на 3 337 хил. вал. лв. бяха иззети, вероятно с цел подобряване на
общия валутен план на страната.
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Това наложи кредитът да бъде разсрочен, като погасяването му се осъществи от антиим-
портния ефект от въвеждане на обекта в действие. Оказа се обаче, че икономията на валутни раз-
ходи както за 1985 год., така и за 1986 год., е снета от ДКП от плана за валутните разходи на ПТО
„Пирин“, вместо да бъде оставена за погасяване на валутния кредит към Банката за стопански
инициативи.

Във връзка с това в края на 1985 год. ръководството на ПТО „Пирин“ подготви писмо до
Българска външнотърговска банка за погасяване на дължимите за 1985 год. вноски по кредита от
валутните постъпления на обединението и от икономия на валутни разходи. По указания, дадени
в противоречие с нормативните документи, от ръководството на бившето МПТПС, Б[ългарска]
В[външнотърговска]Б[анка] изискваше подобни нареждания както за ПТО „Пирин“, така и за дру-
гите организации, да получат съгласие на МПТПС. Изхождайки от съображения за изпълнение на
валутното салдо на министерството, макар и с цената на просрочени кредити, ръководството на
МПТПС не даде ход на нарежданията на ПТО „Пирин“, както, между впрочем, и на подобни на-
реждания на другите стопански организации от системата на министерството.

Очевидно е, че при тези действия на цитираните компетентни органи, каквито и да са мер-
ките на Банката за стопански инициативи, като кредитодател и на ПТО „Пирин“ като кредитопо-
лучател, ако и занапред по този начин се прилагат нормативните документи и пренебрегва дого-
ворното начало, кредитът не може да бъде погасен и ще бъде предмет на всяка следваща ревизия.

– Кредит на ОАПС – Разград за доставка на селскостопанска техника. Кредитът е предос-
тавен за закупуване на селскостопанска техника, като издължаването ме су извърши с надпланов
износ на селскостопанска продукция, произведена от окръга (стр. 8-ма от докладната записка).
Срокът за издължаване на кредита беше 31.11.1983 год. и оттогава е в просрочие. С писмо от
23.12.1983 год. (фотокопие приложено) ОАПС – Разград дава нареждане на Българска външно-
търговска банка за погасяване на кредита от сметката на НАПС, по която са постъпили валутни-
те постъпления от надплановия износ на селскостопанска продукция, тъй като ОАПС – Разград
няма отделна валутна сметка. Българска външнотърговска банка с писмо от 31.12.1983 г. (фотоко-
пие приложено) отказва да изпълни нареждането под предлог, че валутните постъпления са отне-
сени за изпълнение на плана.

Този кредит беше предмет и на извършената през 1985 г. проверка от Комитета за държа-
вен и народен контрол, като бе направена бележка, че банката не е събрала кредита от гаранта –
НАПС.

По този повод с писмо от 8.10.1985 год. (фотокопие приложено) до Българска външнотър-
говска банка беше поискано кредитът да се погаси от валутните постъпления на НАПС като га-
рант по договора, в които валутни постъпления са включени и постъпленията от ефекта на мероп-
риятието, за което е предоставен кредитът.

В отговора си от 1.ХI.1985 год. (фотокопие приложено) Българска външнотърговска бан-
ка, без да превежда сумата, ни дава следните указания: „Банката за стопански инициативи (Мине-
ралбанк) да изисква съответната оторизация от кредитополучателя или от гаранта до Българска
външнотърговска банка за изземване на средствата от съответните им сметки в случай на несвоев-
ременно погасяване на предоставените кредити и лихви“.

В този случай, както и в редица други случаи, Българска външнотърговска банка не прие-
ма за достатъчно даденото в писмена форма в договора съгласие на кредитополучателя и гаранта
при необходимост да се приложат чл. 42 от Устава на банката. Така се стигна до констатация в ре-
визионния акт (стр. 12-та), „че конкретни практически резултати по събирането на вземанията не
са постигнати от Банката за стопански инициативи“.

Между впрочем, ревизията е пропуснала да отбележи, че с б.б. 59905 от 2.12.1985 год. ед-
на част от кредита в размер на 129 427,83 долара е издължена. Накратко казано, както в този, та-
ка и в предходните случаи, се получава следният омагьосан кръг:

– кредитополучателят е реализирал предвидения в договора ефект от кредитираното мероп-
риятие;

– валутните постъпления са получени;
– кредитополучателят дава нареждане за погасяване на заема с тези постъпления;
– Българска външнотърговска банка не изпълнява нареждането и заедно с НАПС отклоня-

ват неправомерно средствата за изпълнение на плана;
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– Банката за стопански инициативи (Минералбанк) изисква да се приложат съответните
разпоредби на ПИМ и Устава на Банката за стопански инициативи по отношение на гаранта;

– Българска външнотърговска банка не прилага тези нормативни документи;
– контролните органи отправят упрек към Банката за стопански инициативи, че кредитът е

в просрочие и че „не се спазват разпоредбите на чл. 67 от ПИМ и чл. 42 от Устава на Банката за
стопански инициативи, заложени в чл. 17 от договорите за валутни кредити“ (стр. 5-та от ревизи-
онния акт).

II. По предоставянето на валутни кредити срещу постъпления по фонд „Валутен“.
В докладната записка (стр. 3-та) в изводите за допуснати слабости и грешки се казва: „За

една част от кредитите е предвидено да се издължават от фонд „Валутен“ на стопанските органи-
зации, вместо от реализираните допълнителни валутни постъпления“. Очевидно, употребявайки
израза „вместо“, ревизията счита, че е нарушение предоставянето на кредити, които ще се погасят
от средствата по фонд „Валутен“. По този повод си позволявам да цитирам чл. 173 (8) от ПИМ:
„Средствата по фонд „Валутен“ се изразходват за: ......; погасяване на валутни кредити; ......“. Ос-
вен това чл. 13 (2) от Наредбата за специфичните правила за икономическия механизъм в малки-
те и средните предприятия, утвърдена с ПМС № 33 от 2 юли 1984 г., гласи:

„При недостигане на предвидените валутни постъпления в технико-икономическото зада-
ние или когато не се предвижда износ на продукцията, произведена от малките и средни предпри-
ятия, заемните средства се възстановяват от фонд „Валутен“ на инвеститора“.

Считам, че при наличието на цитираните по-горе нормативни разпоредби констатацията в
записката на стр. 3-та „За една част от кредитите е предвидено да се издължават от фонд „Валу-
тен“ на стопанската организация, вместо от реализираните допълнителни валутни постъпления“
следва да отпадне.

Както е известно обаче, за 1985 год., по решение на компетентните органи, не бяха прило-
жени разпоредбите на икономическия механизъм за начисляване на фонд „Валутен“ и нито една
стопанска организация не получи такъв фонд. В резултат на това решение, което би следвало да се
третира като „форсмажор“, съответните кредити останаха временно непогасени в договорния
срок. Когато разрешаваше тези кредити, банката не можеше да предвиди това решение на компе-
тентните органи, още повече, че през всички предходни години на изтеклата петилетка фонд „Ва-
лутен“ редовно се начисляваше.

Независимо от това, банката предприе съответни мерки съвместно с кредитополучателите,
при което бяха постигнати някои положителни резултати:

– Кредит „Цех за специално малотонажно производство и оборудване“ към Институт по
цветна металургия, гр. Пловдив. (стр. 5-та от докладната записка).

Пусков срок – I-ви етап – 28.II.1986 год. и II-ри етап – 31.12.1986 г.
Първият етап е въведен в редовна експлоатация на пусковия срок (28.II.1986 год.) и се про-

извежда предвидената в ТИЗ продукция.
Източник за издължаване – фонд „Валутен“ на бившата Корпорация „Цветна металургия“.

Поради неначисляване на средствата по фонда за 1985 год., издължаването на кредита се оказа
проблемно. Банката за стопански инициативи (Минералбанк) постави пред корпорацията некол-
кократно писмено въпроса за издължаването на кредита. Проведени бяха и срещи с отговорни
длъжностни лица от СО „Металургия“.

В резултат на активната намеса на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) от об-
що дължимите 792 хил. вал. лева вече е издължена основната част от кредита в размер на 727 хил.
вал. лева.

– Кредит „Линия за производство на изделия от отпадъчни дървени трици“ към фабрика
„Сторгозия“, гр. Плевен. (стр. 4-та от докладната записка). Пусков срок – 28.II.1986 г. Въведен в
редовна експлоатация на 30.IV.1986 год. и произвежда предвидената в ТИЗ продукция за вътреш-
ния пазар.

Източник за издължаване – фонд „Валутен“ на СНХК, гр. Плевен. Поради неначисляване
на средствата по фонда за 1985 год., издължаването първоначално се оказа проблемно. След ак-
тивната намеса на Банката за стопански инициативи (Минералбанк), със средства от други източ-
ници на СО „Химическа промишленост“, кредитът в размер на 618 хил. вал. лева бе издължен ця-
лостно.



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
128

– Кредит „Цех за въздуховоди и окачени тавани“ към С[троително] М[онтажно]
П[редприятие] „Туристстрой“, гр. Пловдив (стр. 5-та от докладната записка). Пусков срок –
9.IХ.1985 год.

Въведен в редовна експлоатация на 17.I.1986 год. и произвежда предвидената в ТИЗ про-
дукция за нуждите на строителството в страната.

Източник за издължаване – фонд „Валутен“ на БАТО. Поради неначисляване на средства-
та за фонд „Валутен“ за 1985 год., издължаването на кредита се оказа проблемно. След активната
намеса на Банката за стопански инициативи (Минералбанк), от общо дължимите 357 хил. вал. ле-
ва бяха издължени 66 хил. вал. лева от други източници на БАТО. Дължимата до края на 1986 год.
погасителна вноска е 175 хил. вал. лева, от които само 35 хил. вал. лв. са в просрочие.

От гореизложеното е видно, че:
1. Кредитите са отпуснати срещу погасяване със средства от фонд „Валутен“ в съответст-

вие с нормативните документи.
2. Обектите са въведени в експлоатация и произвеждат предвидената в ТИЗ продукция, т.е.

освен законосъобразността, и целесъобразността от предоставянето на кредита се доказва и на
практика.

3. Кредитите не са издължени в срок поради решението на компетентните органи да не се
начислява фонд „Валутен“, т.е. по причини извън контрола на банката.

4. Банката е положила допълнителни усилия, провела е редица мероприятия, в резултат на
което по-голямата част от кредитите е вече погасена.

III. По предварителните проучвания относно ефективността, кредитните възможности на
кредитополучателите и готовността им за навременно изграждане на кредитираните мероприятия.

В нито един от съдържащите се в докладната записка случаи на предоставени валутни кре-
дити не е посочено, че са неефективни и в какво се изразява тази неефективност. Истина е, че кре-
дитите не са своевременно погасени, но то не е поради тяхната неефективност или некредитоспо-
собност на кредитополучателите, а поради изложените по-горе причини.

В докладната записка са цитирани 8 случая на предоставени кредити за изграждане на
МСП, по 6 от които кредитите не са изплатени изцяло или частично на съответните падежи, а два
не са завършени в срок. Проучването на тези обекти е извършено по реда, установен в 33-то ПМС
от 1984 год. Този ред предвижда подготвената от съответните инвеститори документация да бъде
първо разгледана в създадения към Б[ългарска] И[ндустриална] С[топанска] А[социация] между-
ведомствен технико-икономически експертен съвет. (Прилагаме комплект от документацията, въз
основа на която се извършва проучването). Съставът на МЕТИС е определен със заповед на Ми-
нистерския съвет (фотокопие приложено) и в него са включени представители на всички ведомс-
тва, имащи отношение към инвестиционния процес. С така определения състав на МЕТИС се це-
ли обектите да се оценяват от всички аспекти, след което без други формалности да бъде даден ход
за тяхното изграждане. Независимо от това, банката също извършва своя оценка, след което взе-
ма решение за откриване на финансирането. В МЕТИС бяха разгледани и продължават да се раз-
глеждат стотици обекти, които след това постъпват в банката. Както е известно, с утвърдената от
партийните и държавни органи програма се предвижда до 1990 год. да бъдат изградени 1500 МСП.
При тези мащаби, въпреки компетентния състав на МЕТИС и проучването на банката, при взема-
нето на решение за отделни обекти са възможни грешки и пропуски. Като се има предвид обаче,
че се касае за множество малки обекти, то рискът за банката е разсеян и евентуални грешки и про-
пуски за някои обекти не могат да се окажат фатални за нейната дейност, както и за икономиката
и балансите на страната.

В утвърдените от Министерския съвет с постановление № 33 от 22 юли 1984 год. Насоки за
ускорено изграждане на малки и средни предприятия в народното стопанство до 1990 год. се казва:
„Насоките създават нормативна и организационна основа за осъществяване на стратегическия курс
на партията за изграждане на малки и средни предприятия и мощности на сегашния етап на развитие.
Те са отворен документ и подлежат за актуализация, допълване и усъвършенствуване“.

Считам, че в този именно аспект ревизията следваше да оценява досегашната работа. Като
ново направление в нашата икономическа политика, то потвърди своята жизненост и ефективност.
Това е и един експеримент за усъвършенствуване на инвестиционния процес. Едновременно с то-
ва възникват и редица трудности и проблеми. За някои от тях Ви информирах с докладната запис-
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ка през май 1985 год. На базата на натрупания опит са предприети и ще се предприемат мерки за
тяхното решаване.

Значителни трудности се срещат по своевременното изграждане и въвеждане в действие на
обектите.

В чл. 9 (1) от Наредбата за специфичните правила за икономическия механизъм в малките
и средни предприятия е предвидено ресурсното им осигуряване да се решава с предимство от съ-
ответните министерства, други ведомства, стопански и други организации.

За целта 5 на сто от разчетените по плана капитални вложения за развитието на материал-
ното производство се заделят за изграждане на малки и средни предприятия, което означава по съ-
щество, че те са обезпечени със съответните материални, финансови и други ресурси по планов
ред. Въпреки това редица органи и организации считат, че тези обекти са извън плана и за тях не
са предвидени съответни ресурси. При този подход трудностите по ресурсното обезпечаване на
останалите 95% планови обекти се пренасят с още по-голяма сила при изграждането на малки и
средни предприятия. Мащабите на програмата и кратките срокове за изграждането на обектите
създадоха затруднения и по своевременната доставка на машините и съоръженията както от пър-
во, така и от второ направление, независимо, че банката положи усилия и осигури своевременно
необходимите средства в национална и чуждестранна валута.

По тези именно причини и обектите на НПСК „Берое“ – Стара Загора и ОЗЗУ – Стара За-
гора (стр. 15-та от докладната записка) са в просрочие.

Първият обект е частично въведен на 30.I.1986 год. и произвежда продукция. Получените
80 хил. вал. лева от реализацията са преведени на Банката за стопански инициативи за погасяване
на част от заема.

От извършената на място документарна проверка от специалисти на Банката за стопански
инициативи (Минералбанк) се оказа, че част от продукцията се отклонява в износ за СССР, което
се потвърди писмено и от НПСК „Берое“, гр. Стара Загора (писмо № 94-00-341/23.IХ.1986 год.).
До края на 1986 год. нейният размер ще възлезе на 203 хил. вал. лева, от които 81 хил. вал. лв. ре-
ално издължени към СССР. Тези средства биха могли да се ползват за издължаване на част от кре-
дита.

Вторият обект имаше пусков срок 31.III.1986 год. Поискано е удължаване на пусковия срок
до 31.ХII.1986 год., за което БИСА е дала съгласие, но инвеститорът все още не е уредил взаимо-
отношенията си с Банката за стопански инициативи.

По информация от Българска народна банка, гр. Стара Загора (писмо № 2-72-29/
14.VIII.1986 год.), изискана от Банката за стопански инициативи (Минералбанк), причините за не-
въвеждането на обекта в действие е късното контрактуване доставката по второ направление при
срок за изпълнение 6 месеца и оттам закъснението в самата доставка на оборудването.

Следва да се подчертае, че по договореност между БИСА и Банката за стопански инициа-
тиви удължаване на сроковете за изграждане и въвеждане в действие на малки и средни предпри-
ятия и мощности се извършва само в рамките на определения с Наредбата за специфични прави-
ла за икономическия механизъм в малките и средни предприятия 18-месечен срок.

IV. По предоставянето на кредити в несоциалистическа валута на чуждестранни фирми.
Кредитът на Артин Ван дер Богосян е предоставен по молба и предложение на Българско-

то търговско представителство и лично от търговския представител др. Борисов и „Родопаимпекс“
със следните съображения: фирмата „Артин Ван дер Богосян“ е генерален представител на бъл-
гарски млечни произведения в Ливан – повече от 15 години. Покупките на фирмата са достигнали
5 млн. долара годишно, като плащанията са протичали без проблеми. През 1984 год., въпреки за-
доволителните запаси в хладилните складове на фирмата, „Родопаимпекс“ упражнява силен натиск
за нови продажби, предвид съществуващите запаси у нас на сирене и кашкавал и затруднената ре-
ализация на други пазари.

В тази ситуация фирмата се обърна за кредит, с който да заплати на „Родопаимпекс“ до-
пълнителните доставки. Освен външнотърговските и валутни интереси на нашата страна, се има-
ше предвид дългогодишната акуратност на фирмата, наличието на основни фондове (складове,
хладилници и др. недвижимости), както и обстоятелството, че въпреки дългогодишните усилия на
„Литекс банк“ Бейрут да работи с тази фирма, тя никога не се е нуждаела от банкови кредити.

Паричната гаранция от 4.000.000 лив[ански] лири е внесена в Литекс банк на 10.12.1984
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год, а не през 1985 год., както е посочено в записката, и по тогавашния курс на ливанската лира
към щатския долар – 8,40 лири = 1 долар, е била равностойна на около 475.000 щатски долара. Па-
ричната гаранция е лихвоносна и понастоящем надхвърля 5.000.000 лив[ански] лири. Фирмата не
е прекъсвала плащанията. През 1985 год. с четири вноски е погасила общо 300,000 щ[атски]
дол[ара], а през 1986 год. с две вноски са погасени общо 150,000 щ[атски] долара.

Следва да се отчита, че фирмата през настоящата година забави плащанията, освен поради
драстичното влошаване на курса на ливанската лира, така и като средство за косвен натиск към
СО „Млечна промишленост“, поради опитите на последното, въпреки генералното представител-
ство на фирмата „Дер Богосян“, да осъществява продажби чрез други търговци.

Предстоят съвместни преговори на СО „Млечна промишленост“, фирмата „Дер Богосян“ и
Банката за стопански инициативи за решаване на въпросите в интерес на трите страни.

Констатацията, че кредитът е предоставен без да има сключен договор по възприетия ред,
следва да отпадне, тъй като фирмата е представила искането за кредит подпечатано с фирмения
печат и подпис на собственика, и е прието също писмено от банката. В международната практика
това е вече договор. Отбелязваме също така, че за целия кредитен период Банката за стопански
инициативи е договорила завишен лихвен процент с 2% над международните лихвени условия.

Предоставените на фирмата „Голд Койн“ кредити са във връзка с разрешената є от компе-
тентните български органи съвместна дейност с ВТО „Кореком“. Кредитните взаимоотношения са
провеждани срещу реални гаранции, изразени в злато, златна бижутерия, парични средства в кон-
вертируема валута и други стоково-материални ценности. Посоченото в докладната записка нео-
безпечение от 1 808 957 шв[ейцарски] франка има условно значение. Междувременно фирмата
предостави допълнително количество стоки в размер на 555 755,89 щат[ски] долара, които по кур-
са към 30.9.1986 г. на Българска народна банка са равни на 985 881,13 шв[ейцарски] франка, или
без да се вземат предвид другите фактори – ревалоризацията на швейцарския франк, девалвация-
та на долара и повишаването на цената на златото, които са споменати в записката, но не са ана-
лизирани, към 30.9.1986 год. това условно необезпечение възлиза на 823 075,87 шв[ейцарски]
франка. Предстоящо е фирмата да предостави допълнително количество стоки за подобряване на
обезпечеността на кредитите.

От приложената таблица № 1 е видно, че кредитите на фирмата са в швейцарски франка,
която валута от средата на миналата година е в процес на пазарна ревалоризация. За периода от
март 1985 год. до септември 1986 год. курсът на швейцарския франк към долара се е изменил от
2,64 шв[ейцарски] франка за 1 долар на 1,77 шв[ейцарски] франка за 1 долар или ревалоризация-
та на франка по отношение на щатския долар за този период възлиза на 49%. В очакване на тази
ревалоризация и с оглед да се използува конюнктурата в полза на банката, по предложение на ръ-
ководството на банката, фирмата през март 1985 год. даде съгласие частта на предоставените є
кредити в щатски долара да се конвертира в швейцарски франка, с което се целеше банката да ре-
ализира допълнително печалба от очакваната ревалоризация на швейцарския франк. Операцията
беше осъществена с б.б. 51766 от 15 март 1985 год., при което 400 000 щат[ски] долара дълг на
фирмата към банката бяха конвертирани в 1.165.200 шв[ейцарски] франка. По същите съображе-
ния беше проведена и арбитражната операция за закупуване на 400 000 хил. щатски долара срещу
предоставяне на кредит в размер на 1.132. 800 шв[ейцарски] франка, като доларите останаха в
банката като обезпечение на кредита.

Така изразените в швейцарски франка дългове на фирмата, ревалоризираха към 30.9.1986
год. в сравнение с датата на предоставянето им с 476.318,92 вал. лева (виж таблица № 1), равнос-
тойни на 912.488,35 шв[ейцарски] франка, т.е. тази сума, представляваща курсова разлика, преви-
шава с 89.412,48 шв[ейцарски] франка посоченото по-горе необезпечение към 30.9.1986 год. в
размер на 823.075,87 шв[ейцарски] франка. Курсовата разлика от 476.318,92 вал. лева е отнесена
в печалба на банката.

От друга страна, от таблица № 2 е видно, че реалната стойност на частта от обезпечението,
чиято материално-веществена форма е в злато и златна бижутерия, е нараснала към 30.9.1986 г. в
сравнение с датата на предоставянето є в залог с 384.652,28 вал. лева, поради нарастване на цена-
та на златото на международния пазар, с която сума се подобрява реално обезпечеността на кре-
дитите. Макар че тази част от обезпечението е изразена в долари, които се обезценяват, то при
оценка на реалната обезпеченост следва да се изхожда не от курса на долара, а от цената на злато-
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то, защото именно златото е обезпечение, чиято цена се увеличава, а не условните долари, в кои-
то то е осчетоводено.

С други думи, от една страна банката печели от ревалоризацията на дълга, изразен в швей-
царски франка, а от друга страна, в резултат на повишаване цената на златото, банката получава
допълнително обезпечение на предоставените кредити, близко по размер на увеличението на дъл-
га в резултат на ревалоризацията.

Що се касае до частта от обезпеченията, изразени в долари – таблица № 3, към 30.9.1986
год. в сравнение с датата, на която са предоставени на банката, тяхната реална стойност действи-
телно е намалена с размера на девалвацията на долара и възлиза общо на 56.481,37 вал. лева, ка-
то е отнесена като загуба на банката.

Така курсовата разлика в размер на 419.837,55 вал. лева, получена като разлика между по-
ложителния резултат от ревалоризацията на швейцарския франк и девалвацията на щатския долар
(476.318,92 – 56.481,37 = 419.837,55), остава като печалба на банката.

В случай, че се наложи покриване на необезпечението в размер на 823.047,63 шв[ейцарски]
франка, възникнало в резултат на изменение на курсовете, като източник следва да се ползва до-
пълнителното обезпечение, възникнало в резултат на увеличение цената на златото, което възли-
за на 384.652,28 вал. лева, равностойни на 736.681,76 шв[ейцарски] франка, като разликата до
823.047,63 шв[ейцарски] франка се покрие от печалбата, получена като курсова разлика.

При това положение печалбата на банката ще се намали и ще възлезе на 374.858,97 вал. ле-
ва, без да се вземат предвид и другите приходи от лихвена разлика, комисионни и други, реализи-
рани в резултат на сътрудничество с фирмата.

Кредитът на фирмата „Рауматимпекс“ е възникнал във връзка с обичайна банкова операция
– сконтиране на вземания по износни акредитиви, открити при БВБ и въз основа на внимателно
прегледани и изпратени от БВБ в чужбина редовни документи, съгласно нейното писмено уведом-
ление.

Прекъсването на част от плащанията от банката, открила акредитивите – Банк дьо л’Ен-
дюстри е дю Травай, Бейрут и рамбурсиращата банка – Мануфекчъръс Хановер Тръст Ко, Ню
Йорк, се дължи до голяма степен на пасивното, а при някои интервенции и неуместно отношение
на БВБ към ливанската банка, доказателство за което е и обстоятелството, че по тези акредитиви
стоят все още несъбрани щ[атски] д[олари] 98.000,-, за усвояването на които БВБ не предприема
необходимите постъпки.

Определена вина за неблагоприятното развитие на случая има и ВТО „Разноизнос“, което
е доставило некачествена стока – обстоятелство, послужило на купувача да упражни права по ли-
нията на предпазния запор.

V. По някои други констатации, съдържащи се в докладната записка.
На стр. 14-та е посочено, че на НПСК „Растителни масла и протеини“ – Костинброд е пре-

доставен кредит, на който условията за издължаване не отговарят на изискванията за кредитиране
във валута извън плана, тъй като:

– кредитът няма да се издължава от продукция в резултат на внедряване на мероприятието;
– валутната възвращаемост на натурата, от която ще се погасява кредита, е твърде ниска;
– отклонява се растително масло от стоковия фонд.
Нормативните документи разрешават погасяване на валутните кредити с друга продукция,

вместо с продукция от самото мероприятие. Независимо от това, прилагам фотокопие на писмо от
21.I.1986 год. на министъра на производството и търговията с потребителски стоки – др. Г. Кара-
манев и председателя на НАПС – др. Ал. Петков (стр. 3-та), от което е видно, че кредитът ще се
издължава с износ на масла в еднолитрови пластмасови бутилки, т.е. от продукция от самото ме-
роприятие.

С писмо от 20.I.1986 год. (фотокопие приложено) ВТО „Хранекспорт“ потвърждава, че ще
извърши износа по цена 850 щат[ски] долара за тон, с което се постига над 100% възвращаемост.

ДКП с писмо от 31.7.1985 год., а МПТПС и НАПС с горецитираното писмо дават съгласие
за износ на масло от стоковия фонд. Като главни балансиращи органи на тази натура считам, че те
са компетентни да преценят може ли да се отдели масло от стоковия фонд за износ, или не.

При наличието на приложените документи не е ясно на каква база ревизията е оформила
изложената в докладната записка позиция.
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В потвърждение на целесъобразността от предоставянето на кредита прилагам и фотокопие
от публикация в пресата, озаглавена „Защитен параван“, от която е видно как тонове олио се пи-
леят при бутилирането и транспортирането му в стъклени бутилки.

По дяловото участие във фирмата „Ортман унд Хербс“ – Ф[едерална] Р[епублика]
Г[ермания].

Не е ясно какви нарушения и пропуски се имат предвид, за да се цитира в докладната запис-
ка. Може би се касае за осчетоводяването на част от дяловото участие в размер на ДМ 412 500 по
сметка „Други приходи и разходи“. В докладната записка неправилно е употребен изразът „загу-
бата“. Касае се за следното:

Цената, по която е закупена фирмата, е одобрена от компетентните органи, като за целта
технологичното и финансово състояние на фирмата е проучено от съответните специалисти и под-
робно е описано в докладната записка на др. Огнян Дойнов и Христо Христов до Министерския
съвет. Заплатената цена покрива както уставния (основния) капитал, така и резервите, които са 6,5
млн. ДМ и 7,6 млн. ДМ съответно и не са обременени със залог или ипотека в полза на други кре-
дитори. В сметката „Банково дялово участие в чуждестранни фирми“ е отнесена само онази част
от покупната цена, която покрива уставния (основния) капитал. Частта, покриваща резервите, е
отнесена в сметка „Други приходи и разходи“. Може би в случая неправилно е извършено счето-
водното отразяване на операцията, тъй като е малка практиката у нас в това отношение. От напра-
вените частични проучвания по този и други поводи се установява, че в балансите на фирмата и
банките акциите (дяловото участие) обикновено фигурира по номиналната им стойност, тъй като
известно е, че пазарната им цена на борсата се променя на съвсем кратки периоди, а понякога и
ежедневно. Ако се смята, че операцията трябва да бъде отразена счетоводно по друг начин, счи-
там, че няма проблем това да бъде направено. Следва обаче да бъде ясно, че не се касае за реална
загуба.

Другарю Коларов,

Със създаването на Банката за стопански инициативи се започна един експеримент за про-
веждане на нови идеи и виждания в банковото дело в нашата страна, при който отношенията меж-
ду банката и стопанските организации се осъществяват на чисто икономическа и договорна осно-
ва. Във връзка с този експеримент е и постановката, съдържаща се в чл. 2 (7) на постановление №
43 от 30.11.1983 год., съгласно която Банката за стопански инициативи може по своя преценка да
облекчава установените процедури и изисквания, свързани с предоставяне на средства за стопан-
ски начинания.

В своите констатации ревизията не е отчела тези обстоятелства и се е ръководила изцяло
от критериите и нормативните документи, по които работят другите банки в страната.

Моля, другарю Коларов, при оформяне на решението на Управителния съвет на Българс-
ка народна банка да бъдат отчетени и специфичните задачи и условията, при които работи Банка-
та за стопански инициативи, както и съдържащите се допълнителни пояснения в настоящата за-
писка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цв. Петков
[Върху документа – надпис:]
Др. Г. Колев
За членовете на Упр[авителния] съвет
В. Коларов

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 78, л. 25–53. Оригинал. Машинопис.

* Виж и документи № 447, 449, 450, 451, 455.
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№ 449

СТАНОВИЩЕ НА ДИРЕКЦИЯ „РЕВИЗИИ И КОНТРОЛ“ В БНБ ПО ДОКЛАДНАТА
ЗАПИСКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЧАВДАР ПЕТКОВ ВЪВ
ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ

ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“*

София, 4 ноември 1986 г.

Поверително
Екз. № 1

 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
              Централно управление
Д-ЦИЯ „РЕВИЗИИ И КОНТРОЛ“                         София, .............. 198......... г.
                         № .........

С Т А Н О В И Щ Е
по докладната записка на другаря Цветан Петков – председател на СТОПАНСКА-
ТА БАНКА, относно извършената проверка на Банката за стопански инициативи

по ефективното използуване на валутните кредити

От внимателното проучване и запознаване с изложеното в записката е видно, че не се пра-
вят възражения по същество и не се оспорват фактите, изложени в констатираните при проверка-
та случаи. Дават се допълнителни пояснения и се прави опит за установяване причините за неиз-
дължаването на някои от разрешените валутни кредити, като се посочват и предприетите мерки от
страна на Банката за стопански инициативи в това отношение. Изразява се мнение за недостатъч-
но съдействие, липса на координация и взаимодействие с Българска външнотърговска банка за ре-
шаване на въпросите.

По конкретно посочените случаи в докладната записка, можем да изразим следното:
1. Кредит за „Линия за производство на облекла с гланцирана повърхност“ към завод „Бу-

ря“ – град Габрово. Срокът за издължаване на кредита е изтекъл на 31 декември 1985 година. Из-
несените данни в докладната записка, потвърдени с писмо на Завод „Буря“, са с дата 17 юли 1986
година, т.е. след окончателното уточняване констатациите на ревизията със специалистите и
зам.председателите на Банката за стопански инициативи. По същото време се отправя и писмо до
Българска външнотърговска банка за съдействие.

2. Аналогично стои и въпросът с кредита за „Линия за производство на спортно-луксозни
ризи“ към Завод „Витоша“ – град София.

В записката се посочва, че са проведени срещи с генералния директор на Д[ържавно]
С[топанско] О[бединение] „Рила“ за поемане ангажименти от негова страна по издължаване на
кредита. Освен това е отправено също писмо до Българска външнотърговска банка. В записката
няма посочени дати на предприетите мерки, но отново се налага изводът, че това е станало по вре-
ме на приключване или след приключването на ревизията. Обстоятелствата могат да се проверят.

3. За кредита, предоставен на П[ромишлено] Т[ърговско] О[бединение] „Пирин“, са даде-
ни повече пояснения за обстоятелствата, при които е разрешен кредита и след това, за това, че при
създалата се обстановка издължаването на кредита само с предприетите от Банката за стопански
инициативи мерки няма да се осъществи.

4. Допълнителната информация относно кредита, разрешен на О[кръжен] А[грарно-]
П[ромишлен] С[ъюз] – Разград и разменената кореспонденция с Българска външнотърговска бан-
ка е документирана и не подлежи на съмнение. Тук изразяваме мнение, че тъй като гарантът на
кредита – Н[ационален] А[грарно-] П[ромишлен] С[ъюз], не е изпълнил доброволно задължения-
та си по договора за кредит, би могло да се засили банковото въздействие от страна на Банката за
стопански инициативи при предоставяне на нови валутни кредити с гарант НАПС (кредитът на



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
134

Н[аучно-] П[роизводствен] С[топански] К[омплекс] „Растителни масла и протеини“ –  Костинб-
род) и други.

По предоставянето на валутни кредити срещу постъпления по фонд „Валутен“.
Приемам за основателно предложението на страница 13-та последната алинея.
Не са проучвани предварително от Банката за стопански инициативи възможностите, кре-

дитополучателите да издължават кредитите от фонд „Валутен“, когато е било предварително ясно,
че възможностите му са ограничени.

Средствата, заделени по фонд „Валутен“ по отчета за 1984 година и по план-разчета за
1985 година на корпорация „Цветна металургия“, Б[ългарска] А[социация за] Т[уризъм и] О[т-
дих] и СНХК Плевен – гаранти по кредитите, предоставени от БСИ на НИИ „Цветна металургия“
– Пловдив, С[троително-] М[онтажен] К[омплекс] „Туристстрой“ – Пловдив и фабрика „Сторго-
зия“ – Плевен, дори изцяло да са били предназначени за издължаване на отпуснатите кредити, са
крайно недостатъчни. На корпорация „Цветна металургия“ по отчета за 1984 година са отчислени
21 544 валутни лева, а по план-разчета за 1985 година е следвало да се отчислят едва 22 004 валут-
ни лева, за БАТО при отчислени за 1984 година 253 506 валутни лева по план-разчета за 1985 го-
дина е следвало да се отчислят 285 360 валутни лева и за „СНХК Плевен“ за 1984 година са отчис-
лени 114 000 валутни лева, а по план-разчета за 1985 година е следвало да се начислят 156 870 ва-
лутни лева.

От горното е видно, че дори да бяха фактически отчислени средствата по фонд „Валутен“
за 1985 година на стопанските организации, те не биха били достатъчни за издължаване на креди-
тите, отпуснати им от БСИ и същите следваше да бъдат отнесени в просрочие.

Приемаме отразената в докладната записка информация за издължените кредити на НИИ
„Цветна металургия“ Пловдив и фабрика „Сторгозия“ Плевен в резултат на активната намеса на
Банката за стопански инициативи в периода след приключване на ревизията.

По предварителните проучвания относно ефективността, кредитните възможности на кре-
дитополучателите и готовността им за навременно изграждане на кредитираните мероприятия.

Неиздължаването в срок на разрешените кредити, а така също и невъвеждането на обекти-
те в срока са достатъчно основание да се счита, че кредитите не са ефективни. Освен това в реви-
зионния акт са отбелязани и отделни случаи, при които след внедряването на мероприятията, осъ-
ществени с валутни кредити, не са постигнати предвидените финансови показатели по ТИС (ТПК
„Първи май“ – Пловдив).

Действително от приложените към докладната записка на другаря Цветан Петков форми и
комплектна документация е видно, че проучването на ефективността на обектите става след оцен-
ка по много аспекти, но едва ли някой ще възрази, че в предложенията показателите са съзнател-
но завишени с оглед да се спечелят конкурсите и да се усвоят валутните кредити, докато резулта-
тите след внедряване на мероприятията далеч не отговарят на предвидените пред МЕТИС.

По предоставянето на кредити в несоциалистическа валута на чуждестранни фирми.
За кредита, предоставен на ливанския търговец Артин Ван Дер Богосян, в докладната за-

писка се дават пояснения за взаимоотношенията с клиента и обстоятелствата, които са повлияли
за разрешаването му. Не се правят възражения по изразеното в докладната записка състояние на
необезпеченост на кредита и риска за банката. Приемаме, че паричната гаранция от 4 000 000 ли-
вански лири в Литексбанк – Бейрут е лихвоносна и същата е нараснала към 30 септември 1986 го-
дина на близо 5 000 000 ливански лири, но понастоящем при ниския курс на ливанската лира спря-
мо долара тя представлява едва около 100 000 долара. Мерките, които се вземат съвместно със
С[топанско] О[бединение] „Млечна промишленост“ и ливанския търговец, приемаме като инфор-
мация с оглед търсене пътища за погасяване задълженията на клиента към Банката за стопански
инициативи.

Приемаме направените възражения, че искането, направено от клиента, е подпечатано с
фирмения печат и подписано от собственика, има силата на сключен договор по международната
практика. Приемаме, също така, че при сключване договора с клиента Банката за стопански ини-
циативи е договорила лихвен процент с 2% над международните лихвени условия за момента. В
докладната записка се има предвид друго, а именно: че след изтичане определения срок по креди-
та и неиздължаването му, съгласно чл. 2, ал. 3 от Тарифата за лихвите на Българска народна бан-
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ка, е следвало да се начислява допълнителна наказателна годишна лихва по просрочени кредити.
От допълнителните пояснения в записката относно кредитите, отпуснати от Банката за сто-

пански инициативи на фирмата „Голд коин“, се разбира, че след приключване на ревизията, фир-
мата е предоставила допълнително обезпечение във вид на стоки – учреден залог в полза на бан-
ката в размер на 555 755,89 щатски долари, с което косвено се приема установеното от ревизията
необезпечение на кредитите. Вярно е, че пазарната ревалоризация на швейцарския франк, в който
се водят всички задължения на фирмата към Банката за стопански инициативи, поставя банката в
по-благоприятна обстановка, но е необходимо да забележим, че това също е условно, т.е. само при
положение, че през този период фирмата пристъпи към издължаване на получените кредити. Така
че установената курсова разлика в размер на 476 310 валутни лева може да бъде отнесена в печал-
ба на банката само при извършени плащания от клиента.

Съществен момент в докладната записка на дирекция „Ревизии и контрол“ е констатацията,
че е следвало предоставените като залози от фирмата бижута, скъпоценности, часовници и други
ценности да бъдат оценени от компетентни наши органи за по-реално обезпечение на предоставе-
ните кредити. Правилно са отправени възражения във връзка с оценка на златото в реално обезпе-
чение, а не чрез оценката му в щатски долари и вследствие обезценяване на щатските долари да се
занижи оценката.

От изнесеното в докладната записка по отношение кредита на фирмата „Роуматимпекс“ се
прави опит да се стовари цялата вина за несъбирането на 98 000 щатски долари на Българска вън-
шнотърговска банка и на В[ъншно] Т[ърговско] О[бединение] „Разноизнос“ и да се оневини Бан-
ката за стопански инициативи, което определено не отговаря на истината.

По кредита на НПСК „Растителни масла и протеини“ – Костинброд.
Редица факти показват, че за издължаване на кредита липсват необходимите условия. Зато-

ва, че от мероприятието има определен социален ефект, няма никакво съмнение, но само това не е
основание за предоставянето на извънпланов валутен кредит. Посочената в докладната записка це-
на за износ на растително масло въз основа на писмо на ВТО „Хранекспорт“ – 850 щатски дола-
ра за тон, не отговаря на действителната цена, по която може да се изнесе продукцията. Освен то-
ва, под съмнение е производството на необходимото количество и осъществяване на износ, като
се имат предвид и данните за 1986 година.

Във връзка с кредита за закупуване мажоритетно участие във фирмата „Ортман унд
Хербс“, бележките са само във връзка с неправилна употреба на израза „загуба в размер на
412 500 ДМ за Банката за стопански инициативи“. Не се отричат фактите, че в посочения размер
действително са заплатени разходи без срещу тях да има конкретно изражение от уставния капи-
тал и от резервите. В този случай очевидно е, че така направените разходи ще трябва да намалят
очакваната за реализиране печалба. В случая не се касае само за счетоводното изразяване на опе-
рацията, а какво се крие зад самата операция.

ДИРЕКТОР: Д. Стоименов
Написано в 2 екз.
Изх. № 976/04.11.1986 г.

[Върху документа – надпис:]
За членовете на Управителния съвет.

В. Коларов

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 78, л. 7–14. Оригинал. Машинопис.

* Виж и документи № 447, 448, 450, 451 и 455.
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№ 450

ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ИВАН
ДРАГНЕВСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРИЛОЖЕНО СТАНОВИЩЕ

ПО ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЦВЕТАН
ПЕТКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНАТА ФИНАНСОВА РЕВИЗИЯ НА БАНКАТА ЗА

СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“

София, 6 ноември 1986 г.

Поверително
БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА
                                       №  .......                                                                София, .....................

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

Другарю КОЛАРОВ,

В приложение Ви представям становище на Българската външнотърговска банка по док-
ладната записка на др. Цветан Петков – председател на Стопанската банка от 23.10.1986 г.

Приложение: становище
С уважение,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Драгневски

ОТ/Написано в 2 екз.
№ 1734/6.11.1986 г.

[Върху документа – печат и надпис:]
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
    Поверителна служба СОФИЯ
                 Вх. № 2145
     Получено на 10.11.1986 г.
За членовете на Упр[авителния] съвет.
Др. Ганчо Колев да разгледа всички възражения и евентуално да се внесе уточнен доклад по провер-
ката в БСИ. В. Коларов

Към Вх. № 2145/10.11.1986 г.
Поверително!

СТАНОВИЩЕ*
по докладната записка от 29 октомври 1986 г. на

    др. Цветан Петков – председател на Стопанска банка

1. В докладната записка се прави констатация, че Българската външнотърговска банка не е
съдействувала за събиране на предоставените от Б[анка за] С[топански] И[нициативи]  (Минерал-
банк) кредити на стопанските организации в страната. Данните, обаче за погасените кредити на
БСИ (Минералбанк), чрез Българска външнотърговска банка налагат други изводи. Така напри-
мер, през 1985 г. за сметка на плановите валутни постъпления или планираните валутни разходи
на стопанските организации, чрез Българска външнотърговска банка са погасени кредити в размер
на 30.7 млн. вал. лв. и от фонд „Валутен“ и други собствени източници на стопанските организа-
ции по сметките им при Българска външнотърговска банка 2.4 млн. вал. лв. или общо 33.1 млн.
вал. лв., при всичко погасени за 1985 г. кредити на БСИ (Минералбанк) – 51.9 млн. вал. лв. В та-
зи сума са включени и погасените чрез Българска външнотърговска банка кредити.
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От 1.I. до 31.Х.1986 г. от плановите валутни постъпления и разчетените по плана валутни
разходи, чрез Българска външнотърговска банка са погасени кредити в размер на 40.1 млн. вал.
лв., при общо погасени кредити на БСИ (Минералбанк) – 49.7 млн. вал. лв.

2. В докладната записка се цитира чл. 42, ал. 3 от Устава на БСИ (Минералбанк), в който е
посочено, че банката събира вземанията си, възникнали във връзка с просрочието или предсроч-
ното изискване на заемите, от средствата на неизправната стопанска организация, намиращи се в
банките, по реда на възникването им, без да е необходимо да се снабдява с изпълнителен лист.

На тази основа се прави констатация, че Българска външнотърговска банка не приема по-
сочената по-горе нормативна и договорна уредба и отказва да дава ход на тези искания на БСИ
(Минералбанк).

Това твърдение не е вярно. До сега няма случай, когато стопанска организация има собст-
вени средства при Българската външнотърговска банка и срещу тези средства е постъпило искане
на БСИ (Минералбанк) за погасяване на предоставени от нея валутни кредити, да не е изпълнено.
Следва, обаче да се има предвид, че БСИ (Минералбанк) иска предоставените от нея валутни кре-
дити, Българска външнотърговска банка да погасява от валутните постъпления, отчетени вече за
изпълнение на плана на съответната стопанска организация. Тези средства не са собствени средс-
тва на стопанската организация, а те са вече предоставени на държавата и са използувани за из-
вършване на плащания, предвидени в плана на страната.

Независимо от това и с оглед подпомагане на дейността на БСИ (Минералбанк), Българс-
ката външнотърговска банка със съгласието на съответните стопански организации съдействува
за погасяване на предоставените от БСИ (Минералбанк) кредити. Между впрочем, това е видно и
от изложените по-горе данни.

3. По конкретните четири случая за предоставени кредити от БСИ (Минералбанк), при кои-
то се посочва в докладната записка, че Българската външнотърговска банка не е оказала съдействие.

3.1. Във връзка с искането на БСИ (Минералбанк), писмо № 1875 от 28 юли 1986 г. за по-
гасяване на кредита за „Линия за производство на облекла с гланцирана повърхност“ от завод
„Буря“ – гр. Габрово.

3.2. По кредита за „Линия за производство на спортни луксозни ризи“, завод „Витоша“ –
София е отправено искане до Българска външнотърговска банка от 11 септември 1986 г.

Предвид на това, че тези искания са от предприятия и не са потвърдени от стопанските ор-
ганизации, в чиято система са тези предприятия, е договорено с ръководството на БСИ (Минерал-
банк) да се изземат от бъдещите валутни постъпления на стопанските организации.

3.3. По издължаването на кредита на П[ромишлено] Т[ърговско] О[бединение] „Пирин“ за
лиценз и оборудване за производство на ходила за обувки. От направената проверка се установи,
че в Българска външнотърговска банка не е постъпвало искане от ПТО „Пирин“ за погасяване на
заема към БСИ (Минералбанк). Независимо от това, ръководствата на БСИ (Минералбанк) и Бъл-
гарската външнотърговска банка проведоха срещи с ръководството на ПТО „Пирин“ за погасява-
не на предоставения кредит.

3.4. По кредита на ОАПС гр. Разград, следва да се посочи, че погасената част от кредита в
размер на 129 427,88 щат[ски] долара стана със съдействието на Българска външнотърговска бан-
ка, която служебно иззе изцяло всички налични валутни средства на заемополучателя и гарантите.
За останалата част от непогасения кредит на О[кръжен] А[грарно-] П[ромишлен] С[ъюз] гр. Раз-
град Българска външнотърговска банка няма възможност да окаже съдействие на БСИ (Минерал-
банк), предвид на това, че както кредитополучателят, така и гарантите, нямат средства при Българ-
ска външнотърговска банка, за което с наше писмо № 12577 от 1.11.1985 г. бе уведомена БСИ
(Минералбанк).

3.5. Вземания на фирмата „Роуматимпекс“ от Ливан и сконтирани от БСИ (Минералбанк).
На 24 ноември 1984 год. Българска външнотърговска банка е изпратила на Банк дьо л’Ендистри е
дю Травай, Бейрут, редовни документи на сума щат[ски] дол[ара] 215.930 по акредитив 43/24281
и щат[ски] дол[ара] 259.600 по акредитив 43/24310, платими 90 дни от датата на коносамента, т.е.
8 февруари 1985 г.

Междувременно на 3 декември 1984 г. БСИ (Минералбанк) ни уведомява, че вземанията са
сконтирани от нея и иска потвърждение от Българска външнотърговска банка за плащане на сума-
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та на падежа. Българска външнотърговска банка на 4 декември с.г. е отказала да направи такова
потвърждение (ливанската банка не е наш кореспондент, не е позната и акредитивът не е потвър-
ждаван от Българска външнотърговска банка), като е посочила, че Българска външнотърговска
банка няма бележки по направената цесия от ливанската фирма, но се въздържа да потвърди пла-
щания в полза на БСИ (Минералбанк) на съответните падежи, поради липса на сигурност за тях-
ното получаване от чуждата банка на тези дати.

На 6 февруари 1985 г., т.е. преди настъпване на плащането, ливанската банка ни уведомя-
ва телексно, че предишния ден, на 5 февруари с.г., е получила съдебно нареждане за налагане на
запор върху плащанията на горепосочените две суми. Българската външнотърговска банка науча-
ва и от фирмата „Роуматимпекс“ и ливанската банка, че запорът е наложен по искане на купувача
поради стокови липси и недобро качество на получената стока.

До датата на отказа на плащането от ливанската банка, не се е налагало и Българска външ-
нотърговска банка не е предприемала никакви интервенции пред първата, които постъпки би мог-
ло да доведат до неплащането.

След като е станал известен отказът за плащане, за периода от 11 януари 1985 г. до 13 фев-
руари 1985 г. Българска външнотърговска банка е рекламирала шест пъти с телекси до ливанска-
та банка и три пъти до Мантръст, Ню Йорк (рамбусираща банка) с искане за плащане на сумите.
Две от рекламациите са по съображение на БСИ (Минералбанк), на техен риск и отговорност.

С оглед ускоряване на плащанията е търсено и съдействието на Литекс банк, Бейрут, коя-
то наред с другото потвърди законността на наложения запор върху плащанията.

Напълно неоснователни са твърденията в записката на др. Цветан Петков – председател на
Стопанската банка, че „прекъсването на част от плащанията ... се дължи до голяма степен на па-
сивното, а при някои интервенции и неуместно отношение на Българска външнотърговска банка
към ливанската банка...“.

№ 1735/6.11.[19]86

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 78, л. 1–6. Оригинал. Машинопис.

* Във връзка с ревизията на инералбанк виж и документи № 451, 455, 447, 448 и 449.

№ 451

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БАНКАТА ЗА
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Є*

София, след 27 август 1989 г.

МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА БАНКАТА ЗА
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

РАБОТАТА В БАНКАТА

С оглед да се засили дейността на Банката за стопански инициативи като кредитно-финан-
сов институт, ръководството предприема конкретни мерки:

На първо място. Организирано е системно анализиране на състоянието на обектите с изте-
къл срок за въвеждане и с невърнати кредити. Провеждат се срещи с ръководствата на предприя-
тията и стопанските организации, където има такива обекти, а така също са се натрупали по-голе-
ми суми за погашение през годините. Особено внимание се обръща на обектите с валутен кредит.

За кредитите с отдавна изтекъл срок на издължаване (трудно събираеми кредити) е подгот-
вено конкретно предложение до др. Васил Коларов и др. Ив. Драгневски по принудителното им
издължаване.

На основание чл. 67 от П[равилника за] И[кономически] М[еханизъм] откриване на акре-
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дитиви за внос на обекти на стопански организации, в чиято система някой от кредитополучатели-
те е с просрочени погасителни вноски, се допуска само ако има гаранции за издължаване на сума-
та на годишните падежи от кредитите до края на годината – заявки за извънпланов износ със съот-
ветни акредитиви; акредитиви за износ, открити чрез „Минералбанк“; насочени суми и фактури от
износа към „Минералбанк“и други.

На второ място. В съвместна записка с БВБ (подписана от др. Ив. Драгневски и др. Р. Ге-
оргиев) от 1.07.1986 година е регламентиран редът за събиране на погасителните вноски от анти-
импортен ефект и при износ на продукция, постъпленията от която неправилно са отчетени за из-
пълнението на плана.

В тази връзка периодично се извършват проверки на въвежданите в действие през година-
та обекти с антиимпортен ефект за предадената продукция на потребителите с оглед на временно
събиране валутата за издължаване на кредитите от потребителите.

Предприети са конкретни мерки за документиране на случаите, в които кредитополучатели-
те са произвели и изнесли продукция, но валутните постъпления неправилно са отчетени за изпъл-
нение на плана, с оглед те да бъдат пренасочени за издължаване на кредита.

Трето. За случаите на неправилно замразени обекти още до ревизията са взети мерки от
Управителния съвет за изпълнение на договорните задължения и са наложени изискващите се с
нормативните документи санкции.

Четвърто. Изготвени и представени на компетентните органи са предложения, целящи да
гарантират у стокопроизводителите и външнотърговските звена еднаква заинтересованост, както
от изпълняване на плановите задачи, така и на издължаване кредитите към банката от надпланова
и извънпланова продукция.

В съвместни докладни записки с Б[ългарската] И[ндустриална] С[топанска] А[социация]
до др. Иван Илиев са поставени въпросите за усъвършенствуване издължаване на кредитите с ан-
тиимпортен ефект, а така също проблемът за фонд „Валутен“ на стопанските организации като из-
точник за издължаване на кредитите.

С оглед участието на БСИ „Минералбанк“ в разгръщането на социалистическата конкурен-
ция между банките е изготвена докладна записка и предприети конкретни стъпки към подготовка
на условия за поемане текущото обслужване на изградени вече малки и средни предприятия –
юридически личности, на научни и внедрителски организации и др.

Пето. С цел оказване на конкретна помощ за своевременно решаване на възникнали в про-
цеса на изграждането обекти, кредитирани от БСИ, ръководството е въвело практика за посеще-
ние на обектите по график.

В Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и София-град съвместно с БИСА са назначени
пълномощници – пенсионери банкови специалисти с функции и задачи по ускоряване изграждане-
то на малките и средни предприятия, постигане на проектните им технико-икономически показате-
ли и издължаване на кредитите и другите заемни средства.

Набелязани са мерки за усъвършенствуване банковото обслужване и контрол чрез банкови
клонове, банкови бюра и кореспонденти.

Конкретни мерки по констатациите на ревизията ръководството на банката ще предприеме
след получаване на материалите за реализация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСИ „МИНЕРАЛБАНК“
     Р. Георгиев

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 76, л. 29–31. Копие. Машинопис.

* Във връзка с извършената финансова ревизия на дейността на „Минералбанк“ виж и документи №
447, 448, 449, 450 и 455.
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№ 452

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „БАНКОВ НАДЗОР“ В БНБ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ИВАН ДРАГНЕВСКИ ЗА
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БАНКАТА ЗА

СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ „МИНЕРАЛБАНК“ ПО БАЛАНСОВИ ДАННИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА

София, 22 ноември 1990 г.

Б Ъ Л Г А Р С К А    Н А Р О Д Н А    Б А Н К А

Управление „Банков надзор“
П О В Е Р И Т Е Л Н О

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
г-н ИВАН ДРАГНЕВСКИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – началник на управление „Банков надзор“

Г-н ДРАГНЕВСКИ,

В изпълнение указанията на ръководството на Българска народна банка група експерти от
управление „Банков надзор“ извършиха проверка на финансовото състояние на Банката за сто-
пански инициативи „Минералбанк“ по балансови данни към 30.09.1990 година. Резултатите от
проверката показват значително нарастване на просрочените кредити в национална и чуждестран-
на валута.

Състоянието на ресурсите и кредитния дълг в национална валута на БСИ „Минералбанк“
към 30.09.1990 г. е следното:

I. Ресурси в национална валута 1 865.1 млн. лв.
в това число:
–основен капитал - 143.6 млн. лв.
–фондове в лева - 74.3 млн. лв.
–средства на фирми и организации в лева - 489.2 млн. лв.
–средства на бюджета и
бюджетни организации - 154.4 млн. лв.
–кредит от БНБ (компенсирано) - 915.9 млн. лв.
–средства на ДСК - 23.3 млн. лв.
–други кредитни ресурси - 64.4 млн. лв.
II. Предоставени кредити в
национална валута 1 840.6 млн. лв.
в това число:
–общ дълг на кредитите - 1 549.8 млн. лв.

от тях:
дълг по просрочени кредити (изискуеми) - 135.8 млн. лв.
дълг по просрочени инв[естиционни] кредити (неизискуеми) –
незавършени в срок обекти - 73.9 млн. лв.
дълг по трудновъзвръщаеми кредити (изискуеми) - 16.3 млн. лв.
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БСИ „Минералбанк“ е в нарушение на утвърдения от Управителния съвет на Българска
народна банка норматив за допустимото най-голямо увеличение или най-малко намаление на об-
щия дълг по кредитите за оборотни средства в лева 98-96% по балансови данни спрямо същия пе-
риод на миналата 1989 година. Вместо намаление, както към 30.06 т.г., така и към 30.09. с.г., БСИ
„Минералбанк“ отчита значително увеличение – съответно 103.7 на сто и 113.9 на сто.

Особено тревожни са констатациите, свързани с валутно-финансовата ликвидност на бан-
ката. Общият дълг на кредитите в чуждестранна валута към 30.09. т.г. възлиза на 452.2 млн. щ[ат-
ски] долара. Размерът на просрочените валутни кредити е 170 млн. щ[атски] долара, от които
просрочените кредити за капитални вложения са 166.8 млн. щ[атски] долара, или 98.2 на сто.

БСИ „Минералбанк“ от началото на годината е поела ангажименти по кредити в чуждест-
ранна валута (преходни от 1989 г. и нови) за около 40 000 хил. щ[атски] долари, а погашенията от
валутните кредити за същия период са 18 433 хил. щ[атски] долари.

След спиране на плащанията от БВБ по външния є дълг в конвертируема валута, извърше-
но на 28.03. т.г., БСИ „Минералбанк“, в периода от м. април до м. септември, има увеличение на
общия дълг по тези кредити с 33 000 хил. щ[атски] долара, в това число нарастване от начислени
лихви – 24 500 хил. щ[атски] долари. За същия период банката е разрешила 12 нови кредити в раз-
мер общо 5 653 хил. щ[атски] долари, от които към 20.11. т.г. са усвоени 1 698 хил. щ[атски] до-
лари.

Задълженията на БСИ „Минералбанк“ по настъпващи падежи до края на 1990 г. възлизат
на около 32 млн. щ[атски] долара, от които през м. ноември около 18 млн. щ[атски] долара. Към
тях следва да се при[бавят] следните суми по пропуснати падежи:

– 2 млн. щ[атски] долара на Байрише Ферайн банк – Мюнхен, от падеж през м. юни т.г.;
– 2.5 млн. ДМ на Мизуи Тайо, Кобе – клон Хамбург, падеж през м. октомври т.г.;
– 2.3 млн. ДМ на Бакола – Щутгард, от падежи през месеците септември и октомври т.г.
По договореност с Дрезднербанк е отсрочен падежът през м. декември т.г. в размер на 5

млн. ДМ за срок от 6 месеца при запазване на първоначалните условия.
От извършения анализ по баланса към 30.09.1990 г. се констатира, че с наличните си валут-

ни ресурси от депозити и текущи сметки в чуждестранни банки и в Българска външнотърговска
банка, БСИ „Минералбанк“ би могла да посрещне настъпващите падежи до 28.11.1990 година.

Причините за тежкото финансово състояние на БСИ „Минералбанк“ в национална валута
и най-вече с валутно-финансовата є ликвидност са:

– кредитиране на обекти с крупна сметна стойност, с продължителен срок на изграждане и
внедряване, с ниска икономическа ефективност и експортна възвращаемост на продукцията, с ма-
лък относителен дял на собствените средства на инвеститорите и др., поради което голяма част от
кредитните є вложения, особено валутните, предоставени в периода 1983-1988 г., към 30.09. т.г.
са с кръгооборот от 3 до 7 години и в редица случаи са трудно възвращаеми;

– неизпълнение на поети гаранции от държавни органи по предоставени кредити в конвер-
тируема валута;

– в много случаи не са извършвани насрещни проверки и анализ от банковите специалисти
за установяване реалността и обосноваността на предоставените в банката данни и показатели за
ефективност, координираност на инвестиционния процес, готовност за осъществяване и внедрява-
не на мероприятията и обектите, за които са предоставени кредити;

– оформяни са по един, два и повече анекси към редица от договорите, с които са разреше-
ни инвестиционни кредити, особено валутни, като са удължавани с по три, шест, дванадесет и по-
вече месеци крайните срокове на ползуване и погасяване на кредитите. Вследствие на това средни-
ят срок на ползуване на тези кредити е бил две-четири години, а срокът на погасяването им е в ди-
апазона четири-седем и повече години.

Също така, с анексите към договорите за кредити, както за капитални вложения, така и за
оборотни средства, в редица случаи са изменяни първоначално договорените междинни срокове за
погасяване, изменяни са по вид и количества С[токови] М[атериални] Ц[енности] – източник за
погасяване на кредитите, намалявана е с 0.5 и с 1 на сто договорената санкционираща лихва и др.,
което също в различна степен се е отразило на ефективността от кредитната дейност. Констатира-
ни са и случаи на оформяне на анексите към договорите с два-три и повече месеци след изтичане
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на договорените срокове, както и случаи на забавяне на кредитите в просрочие с 3 до 9 месеца.
– при разрешаването на кредитите в много случаи са учредени залози върху несъществува-

щи СМЦ и основни средства, както и залози върху продукция, за производството на която са не-
обходими вносни суровини и материали, без същите да са били осигурени, или да е била осигуре-
на необходимата валута за доставянето им. Учредени са и залози върху доставка на машини и съ-
оръжения „втора ръка“, които и досега не може да бъдат въведени в експлоатация, както и върху
продукция за експорт с непотвърдено качество и пр.;

– в някои случаи БСИ „Минералбанк“ е предоставила валутни кредити без в договорите с
кредитополучателите да са били посочени и надлежно оформени гаранти (гаранции), което при по-
ложението, че тези кредити сега са трудновъзвращаеми, лишава банката от възможност да потър-
си и погаси по установения ред за сметка на гарантите дълговете, или поне част от дълговете на
кредитополучателите;

– банката не е следила редовно през 1989 г. за финансовите резултати на сдруженията, в
които има дялово участие с национална и чуждестранна валута. По-голямата част от тези сдруже-
ния нямат или не превеждат договорената печалба или дивиденти.

Особено тежко и с рискове за значителни щети за БСИ „Минералбанк“ е финансовото със-
тояние на три от сдруженията в чужбина: Рьоперверк – Германия с дялово участие от 1983 г. в
размер на 1.2 млн. щ[атски] долара, Технимар-Минералимпекс – Атина с дялово участие също от
1983 г. в размер на 335 хил. щ[атски] долара и „НСВ“ – Австрия с дялово участие по два догово-
ра от 1985 г. в размер общо на 577 хил. щ[атски] долара.

На 18 и 19 април т.г. бе проведена среща с председателите на специализираните търговски
банки, във връзка със стабилизирането на валутно-финансовото състояние на БСИ „Минерал-
банк“. Участниците препоръчаха на банката серия от мерки, които до този момент не се изпълня-
ват точно.

Господин Драгневски,

На основание констатациите от извършената проверка на финансовото състояние на БСИ
„Минералбанк“ по баланса към 30.09.1990 г.

П Р Е Д Л А Г А М:

1. БСИ „Минералбанк“ във възможно най-кратък срок да проведе разговори с банките кре-
дитори за отсрочване на някои подлежащи за плащане суми през близките месеци.

2. БСИ „Минералбанк“ да потърси временна помощ от специализираните търговски банки
с цел излизане от затрудненото финансово състояние.

3. БСИ „Минералбанк“ да потърси временна краткосрочна финансова помощ от чуждест-
ранни банки.

4. БСИ „Минералбанк“, на основание чл. 39 от Правилника за банките, да блокира средст-
вата в чуждестранна валута на кредитополучателите и техните гаранти, вкл. и в другите търговс-
ки банки, когато не е осигурено срочното връщане на кредита и лихвата.

5. БСИ „Минералбанк“ да преустанови предоставянето на нови кредити във валута от вся-
какъв вид до излизане от затрудненото положение.

6. БСИ „Минералбанк“ да уведоми българските фирми и организации, които имат собстве-
ни валутни средства в банката, че за определен срок те ще бъдат замразени.

7. БСИ „Минералбанк“ да представи в Управителния съвет на Българската народна банка
допълнителни задоволителни мерки, които осигуряват валутната ликвидност на банката.

Подробен анализ за финансовото състояние на БСИ „Минералбанк“ се съдържа в прило-
жените доклади на експертите от управление „Банков надзор“, извършили проверката.

Приложения:
1. Доклад – 22 страници
2. Доклад – 4 страници
София, 22 ноември 1990 г.
№ 342/23.ХI.1990 г.

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Вл. Владимиров

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 79, л. 1–6. Оригинал. Машинопис.
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4.4. БАНКОВИ РЕФОРМИ СЛЕД 1986 Г.

№ 453

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ КАТО
ОСНОВА И ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПОДГОТВЕНИТЕ ПРОЕКТИ НА

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА, УСТАВ И СТРУКТУРА НА СТОПАНСКАТА
БАНКА

София, 1 април 1986 г.

ПРОТОКОЛ № 7
Заседание на 1 април 1986 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Цв. Петков, Ив. Драгневски, Т. Чавдаров Г. Карамфилов,
Р. Георгиев, К. Заркова, Г. Колев, Я. Янев, Ас. Владимиров, Д. Ананиев, П. Василева.

Отсъствуват -
Присъствуват др. др. Р. Трифонова, Б. Димитров.
Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
2. Обсъждане на проекти на Правилник за функциите и дейността, Устав и Структура на

Стопанската банка.
Докладва: Цв. Петков

[...]
По т. 2 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

2.1. Приема като основа разработените проекти на Правилник за функциите и дейността,
Устав и Структура на Стопанската банка.

2.2. При доработването на проектите на Правилник за функциите и дейността, Устав и
Структура на Стопанската банка на следващите етапи, те да бъдат съобразени с проекта на Основ-
ните положения на статута на банковата система и банковата дейност в светлината на решенията
на Януарския пленум на ЦК на БКП от 1986 година.

Отг.: Цв. Петков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ГРИША ФИЛИПОВ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ЦВЕТАН ПЕТКОВ – председател на Стопанската банка

Другарю Филипов,
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В изпълнение на утвърдения с протокол № 5 на Бюрото на Министерския съвет от 20 фев-
руари 1986 год. план-график, приложено представям Ви проекти на Правилник за функциите и
дейността, Устав и Структура на Стопанската банка.

При разработването на проектите са отчетени решенията и изискванията на Януарския пле-
нум на ЦК на БКП от 1986 год. за усъвършенствуване на банковата система и кредитните отноше-
ния и по-конкретно за подчиняване на кредитната и лихвената политика на внедряването на науч-
но-техническия прогрес.

В проектите е предвидено Стопанската банка като качествено нов банков институт да се
организира като акционерно дружество и да бъде банка на производителите, като едновременно с
това бъде и съставна част от националната банкова система. За целта капиталът на банката, кой-
то предлагаме да е в размер на 250 млн. лева, ще бъде внесен половината от самоуправляващите се
стопански организации и други органи и организации на доброволни начала, а другата половина
от капитала ще се внесе от съществуващите български банки. Конкретният размер на участието на
всяка банка да се определи от Управителния съвет на Българска народна банка.

Взаимоотношенията между Българската народна банка като банка на държавата – собстве-
ник и банка на банките и Стопанската банка ще се осъществяват на принципа „диалог на входа“ –
„оценка на изхода“. Правилно ще бъде Българската народна банка по своя преценка да извършва
чрез контролните си органи проверка и контрол на дейността на Стопанската банка и отделни ней-
ни звена.

Какви са новите моменти във функциите, дейността и статута на Стопанската банка?
На първо място следва да се отбележи, че Стопанската банка ще осъществява взаимоотно-

шенията си със самоуправляващите се стопански организации на базата на равноправно партньор-
ство и на чисто икономическа основа, при цялостно и пълно прилагане на договорната система,
без каквато и да било административна намеса в дейността им.

Прилагайки специфичните икономически банкови средства и лостове, Стопанската банка
ще съдействува на самоуправляващите се стопански организации за повишаване на крайната на-
родностопанска ефективност от дейността им чрез:

– насочване на преобладаващата част от капиталните вложения за обновяване на техноло-
гиите и оборудването;

– осигуряване трансфера на технологии;
– осигуряване на синхрон в инвестиционния процес и максималното съвпадане на времет-

раенето на изграждането на обектите с жизнения цикъл на технологическата новост;
– насочване на самоуправляващите се стопански организации в приоритетни производства;
– по-нататъшно укрепване на стопанската сметка и валутната самоиздръжка;
– повишаване на качеството и конкурентността чрез създаване на условия за пряка връзка

и сблъсък на непосредствените стокопроизводители с външния и вътрешния пазар;
– увеличаване на валутните постъпления и намаляване на валутните разходи.
С оглед да се създадат условия за ускорено внедряване на научно-техническия прогрес кон-

курсното начало ще бъде основен принцип в дейността на банката по капиталните вложения.
В съответствие с единната кредитна и лихвена политика, провеждана от Българската на-

родна банка, Стопанската банка активно ще прилага стимулиращата и санкционираща роля на лих-
вата за внедряване на пробивни технологии с висок икономически ефект.

Към Стопанската банка следва да се създаде рисков фонд, който да се използува за внедря-
ване на върхови научно-технически разработки и мероприятия с повишен риск.

Като банков институт, осъществяващ дейността си на чисто икономическа основа, Стопан-
ската банка следва да предоставя кредити в национална и чуждестранна валута само при наличие-
то на съответни икономически условия и предпоставки, гарантиращи възвръщането на кредитите.
В тази връзка целесъобразно ще бъде под ръководството на Българската народна банка и на Ми-
нистерството на финансите да се реши начина за уреждане на предоставените досега кредити, за
които не се очертава реален източник за погасяването им. Прехвърлянето им към Стопанската
банка няма да бъде в съответствие с възложените є функции и задачи и ще създаде затруднения в
дейността є още в самото начала.

В областта на кредитирането за оборотни средства Стопанската банка ще провежда линия
на постепенен преход от кредитиране за допълване на норматива за оборотни средства към целе-
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ви кредити, обвързани с подобряване качеството и конкурентноспособността на продукцията и
снижаване на нейната себестойност.

Вторият нов съществен момент във функциите и дейността на Стопанската банка, това е
комплексното банково обслужване, което тя ще осъщестява по отношение на самоуправляващите
се стопански организации както по кредитирането, така и по разплащанията в национална и чуж-
дестранна валута.

Чрез комплексното банково обслужване се създават условия за:
– засилване на икономическия подход в отношенията между банката и непосредствените

стокопроизводители;
– по-ефективното използуване както на кредитните ресурси на банката, така и на собстве-

ните средства на самоуправляващите се стопански организации;
– комплексна и задълбочена оценка на ефективността на обектите и мероприятията, изиск-

ващи смесено кредитиране в национална и чуждестранна валута, в която оценка ще се отчитат и
пазарните, кредитните и валутните фактори;

– улесняване на прекия сблъсък с външния и вътрешния пазар и пренасянето на резултата
от сблъсъка в ценово, лихвено и валутно отношение върху непосредствените стокопроизводители,
което засилва тяхната отговорност при избора на най-целесъобразни технологии и оборудване,
повишаване качеството на продукцията и намаляване на нейната себестойност;

– икономическа заинтересованост както за инвеститора, така и за банката за достигане на
проектните показатели и осигуряване на ресурси за възстановяване на вложените средства.

На трето място следва да се отбележи въвеждането на демократизъм и премахването на ад-
министративния подход в дейността на Стопанската банка.

Организирането на банката като акционерно дружество, при което половината от капитала
ще бъде собственост на самоуправляващите се стопански организации, е предпоставка за пряко
участие на тези организации чрез общото събрание на акционерите при определяне насоките на
дейността на банката и оценка на постигнатите резултати. Бидейки съсобственици на банката са-
моуправляващите се стопански организации имат икономическа заинтересованост от успешното
развитие на дейността є и постигането на високи резултати.

От друга страна, чрез участието на Българската народна банка и другите български банки в
капитала на Стопанската банка се осигурява единство на националната банкова система и прилага-
нето на единна кредитна и лихвена политика, която ще се провежда от Българската народна банка.

Като се има предвид, че взаимоотношенията на Стопанската банка със самоуправляващите
се стопански организации се осъществяват на базата на равноправно партньорство и на чисто ико-
номическа основа, следва държавният контрол за съотношението между производителността на
труда и фонда на работната заплата, както и за спазването на установените по икономическия ме-
ханизъм правила за образуването и разпределението на дохода в самоуправляващите се стопанс-
ки организации, да се осъществява от съответните специализирани държавни органи.

Създаването на Стопанската банка като качествено нов банков институт налага да се из-
върши мащабна подготвителна и организационна работа.

Следва да се има предвид, че в банковата система ежедневно се извършват стотици хиляди
разплащателни и други парични операции, потокът на които не може да бъде прекъснат, при това
някои от тези операции имат не само икономическо, но и остро социално и политическо значение,
като например изплащането на заплати на трудещите се. Това налага преди започване на дейност-
та на Стопанската банка да се отработят всички въпроси, свързани с окомплектоване както на цен-
тралното управление на банката, така и на клоновете є с работни помещения, материална база,
кадри, програми за компютърното извършване на банковите операции и други.

Във връзка с това ще бъде целесъобразно да се определи по-дълъг срок за започване на
операциите на Стопанската банка и предлагам 15 септември 1986 година.

Другарю Филипов,

Предлагам Министерския съвет да обсъди и утвърди предложените проекти на Правилник
за функциите и дейността, Устав и Структура на Стопанската банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цв. Петков
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П Р О Е К Т

П Р А В И Л Н И К
за функцииите и дейността на Стопанската банка

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Стопанската банка е равностоен партньор на самоуправляващите се стопански организа-

ции, като им предоставя кредити в национална и чуждестранна валута за осъществяването на тях-
ната развойна, внедрителска, инвестиционна, производствена и търговска дейност насочени към
ускорено внедряване на върховите постижения на научно-техническата революция, трансфера на
технологии, подобряване на качеството, издигането на конкурентноспособността на продукцията
и увеличаването на експортните ресурси.

2. Стопанската банка е банка на производителите и е неразделна част от националната бан-
кова система на страната.

3. Стопанската банка е акционерно дружество. Капиталът є се формира от дялови вноски
на банките и социалистическите организации в съотношение 50:50.

4. Стопанската банка осигурява необходимите є кредитни ресурси в национална и чуждес-
транна валута от:

– собствен капитал и фондове;
– рефинансиране в рамките на определените квоти при Българска народна банка, изпълня-

ваща функциите на банка на банките;
– привлечени свободни средства на социалистически организации и чуждестранни юриди-

чески и физически лица;
– кредити от български и чуждестранни банки;
5. Стопанската банка кредитира самоуправляващите се стопански организации в национал-

на и чуждестранна валута при строго спазване на законите и другите нормативни разпоредби в
страната, както и кредитната и лихвена политика, провеждана от Българската народна банка, като
банка на държавата – собственик и банка на банките.

6. Кредитните взаимоотношения между банката и самоуправляващите се стопански органи-
зации се осъществяват на чисто икономическа основа при цялостно и пълно прилагане на дого-
ворно-правната система.

7. Комплексното банково обслужване на самоуправляващите се стопански организации се
осъществява от Стопанската банка.

8. Взаимоотношенията между Стопанската банка и държавните органи и организации се
регулират чрез съответните нормативни актове.

9. Взаимоотношенията на Стопанската банка с Българската народна банка се осъществяват
на принципа „диалог на входа“ – „оценка на изхода“. Взаимоотношенията с другите банки в стра-
ната се регламентират от Българска народна банка.

10. Стопанската банка може да участвува с дялово участие в национална и чуждестранна
валута в сдружения в страната и чужбина със самоуправляващите се стопански организации, при
спазване на съответните нормативни документи.

11. Стопанската банка предоставя на Българската народна банка и другите компетентни ор-
гани необходимата информация за кредитните є взаимоотношения със самоуправляващите се сто-
пански организации.

12. Стопанската банка работи на стопанска сметка по специфични правила, утвърдени от
Министерския съвет.

13. За осъществяване на своята дейност Стопанската банка открива клонове в окръжните
градове и в селищните системи.

14. Органите за управление на банката, тяхните права и функции се определят с нейния ус-
тав, който се утвърждава от Министерския съвет.

15. Стопанската банка издава инструкции и дава указания във връзка със своята дейност.
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II. Ф У Н К Ц И И

1. Стопанската банка активно съдействува на Стопанския Съвет при Министерския съвет
за провеждането на стопанската политика на страната.

2. Стопанската банка подпомага Държавната планова комисия при провеждането на кон-
курса за националните и особено важни обекти.

3. Стопанската банка оказва съдействие на самоуправляващите се стопански организации
за изпълнение на Комплексната програма за научно-техническия прогрес на страните-членки на
СИВ, задълбочаване на специализацията и кооперирането, преките производствени връзки и съз-
даване на съвместни научно-производствени обединения със страните-членки на С И В, разширя-
ване на сътрудничеството с развиващите се страни и прилагането на съвременни форми на произ-
водствено-техническо и пазарно сътрудничество с несоциалистическите страни.

4. С дейността си по кредитирането на самоуправляващите се стопански организации и
комплексното обслужване Стопанската банка съдействува за най-широкото и пълно приложение в
стопанската дейност на икономическия подход.

5. Чрез специфичните икономически банкови средства и лостове Стопанската банка съ-
действува за:

– стимулиране на самоуправляващите се стопански организации за насочване на преобла-
даващата част от капиталните вложения за обновяване на технологиите и оборудването и повиша-
ването на крайната народностопанска ефективност от тяхната дейност, при широкото прилагане
на диалога и конкурсното начало;

– трансфера на технологии чрез инфомационно осигуряване и съвместно дялово участие в
инициативи на самоуправляващите се стопански организации в страната и в чужбина;

– осигуряване на синхрон в инвестиционния процес, по отношение на проектирането, стро-
ителството, доставката на местно и вносно оборудване, монтажа, усвояване на производството и
дстигането на проектните показатели;

– максималното съвпадане на времетраенето на изграждането на обектите и издължаване-
то на банковите кредити с жизнения цикъл на технологическата новост;

– приоритетното насочване на самоуправляващите се стопански организации в производс-
тва, специализирани в страните от С И В и международен аспект, с ефективен пазар и осигурени
ресурси, запазване на съществуващи и завоюване на нови технологически и пазарни позиции,
превръщане на производството в по-адаптивно, по-гъвкаво и по-динамично;

– създаването на условия за по-нататъшно внедряване и укрепване на валутната самоизд-
ръжка на саморегулиращите се стопански организации чрез обвързване на условията по предоста-
вените им инвестиционни кредити в чуждестранна валута с условията на международните валутни
и кредитни пазари;

– повишаване на качеството и конкурентноспособността на продукцията успоредно с пови-
шаване на производителността на труда, намаляване на материалните разходи и снижаване на се-
бестойността, чрез създаване на условия за пряка връзка и сблъсък на непосредствените стокоп-
роизводители с външния и вънрешния пазар и понасяне от тях на резултатите от сблъсъка в цено-
во, лихвено и валутно отношение;

– по-пълно приложение от самоуправляващите се стопански организации на принципа на
стопанската сметка чрез заплащане от тях на всички разходи по ползуваните кредити в национал-
на и чуждестранна валута;

III. Д Е Й Н О С Т

В изпълнение на възложените є функции Стопанската банка извършва следните дейности:
1. Предоставя кредити в национална и чуждестранна валута на самоуправляващите се сто-

пански организации за капитални вложения и за оборотни средства за изпълнение на възложени-
те им държавни поръчки, валутни задачи и мероприятия по насрещните планове.

2. Кредитите на банката са целеви, срочни, обезпечени, възвращаеми и лихвени.
3. При насочване на кредитните ресурси в национална и чуждестранна валута Стопанската

банка:
– прилага широко конкурсното начало по критерии и показатели, осигуряващи внедряване-
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то на най-прогресивни технологии;
– облекчава по своя преценка установените процедури и изисквания, свързани с ускорява-

не на инвестиционния процес;
– използува стимулиращата и санкционираща роля на лихвата;
4. Банката обвързва целево предоставените кредити в национална и чуждестранна валута с

ефективността на кредитираните обекти и дейности, като учредява и залози върху стоково-мате-
риалните ценности.

5. Стопанската банка предоставя кредити за капитални вложения без лимитни ограничения
за мероприятия на самоуправляващите се стопански организации, осъществявани в рамките на ед-
на година, и откупуващи се в рамките на една година след въвеждането им в действие.

6. Стопанската банка прилага поощрителни лихвени проценти при ускорено внедряване на
постиженията на научно-техническия прогрес и в периода на преустройство и обновяване на тех-
нологиите и оборудването.

7. Стопанската банка предоставя с приоритет кредити в национална и чуждестранна валута
свързани с внедряването на нови технологии и оборудване и производството на нови материали.

8. Стопанската банка предоставя на самоуправляващите се стопански организации кредити
в национална и чуждестранна валута при облекчена процедура за внедряване на пробивни техно-
логии, с висок икономически ефект, като рискът се разделя с инвеститора.

9. Стопанската банка предоставя на самоуправляващите се стопански организации кредити,
създаващи условия за реализиране на допълнителни валутни постъпления, както и за изпълнение
на валутните им салда.

10. Съвместно със самоуправляващите се стопански организации Стопанската банка орга-
низира инициативи и мероприятия, водещи до съкращаване на вноса в несоциалистическа валута
и замяната му с местно производство.

11. Предоставянето на кредити в национална и чуждестранна валута от Стопанската банка
за оборотни средства се обвързва с подобряване качеството и конкурентноспособността на произ-
водствената продукция, като за целта се провежда линия на постепенен преход от кредитиране за
допълване на норматива за оборотни средства към целеви кредити.

С приоритет се осигуряват целеви кредити за оборотни средства за производства, прилага-
щи нови технологии.

12. Стопанската банка осъществява непосредствените разплащания в национална и чуждес-
транна валута на самоуправляващите се стопански организации, като съдействува за пълно прила-
гане на договорно-правната система.

13. При провеждането на конкурсното начало при кредитите за капитални вложения Сто-
панската банка широко прилага специализирана технико-икономическа експертиза с привличане
на компетентни научно-технически специалисти.

14. Стопанската банка образува фондове за посрещане на евентуални рискове при кредити-
ране на рискови внедрявания на научно-технически мероприятия в случай, когато резултатите се
отклоняват от предвидените.

15. Стопанската банка създава специален уравнителен фонд за осигуряване балансирането
при провеждането на многостранни операции от различни самоуправляващи се стопански органи-
зации с цел реализиране на допълнителен валутен ефект за страната.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 1, л. 55, 58–73. Оригинал. Машинопис.
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№ 454

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ПРОЕКТИТЕ ЗА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА

БАНКОВАТА СИСТЕМА

София, 23 юни 1986 г.

ПРОТОКОЛ № 12
Заседание на 23 юни 1986 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Цв. Петков, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Р. Георгиев, Г. Ка-
рамфилов, К. Заркова, Г. Колев, Ас. Владимиров, Д. Ананиев, П. Василева

Отсъствуват: -
Присъствуват: др. др. Р. Трифонова, Б. Димитров.
Заседанието се откри в 14 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане проектите на пакета от нормативни актове във връзка със статута на банко-

вата система и банковата дейност, а именно:
– проект на Правилник за банките;
– проект на Тарифа за лихвите, таксите, комисионните и разноските, които банките съби-

рат и плащат по операциите си;
– проект на Правилник за лихвите по банковите операции;
– проект на текстове за раздела „Взаимоотношения на самоуправляващите се организации

с банките“ в новия нормативен документ за икономическия механизъм;
– проект на Постановление за утвърждаване структурата на банковата система;
– проект на Устав на Стопанската банка;
– проект на Указ за изменение и допълнение на Закона за Държавната спестовна каса;
– проект за изменение и допълнение на Устава на Банката за стопански инициативи.
След станалото обсъждане, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема проектите за нормативни актове във връзка със статута на банковата система и
банковата дейност с направените целесъобразни бележки.

2. Възлага на Д. Ананиев да отрази направените на заседанието целесъобразни бележки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ПРАВИЛНИК ЗА БАНКИТЕ
Глава първа

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Банковата система на страната чрез своята дейност по кредитирането, разплаща-

нията, паричното обращение, дяловото участие в съвместни предприятия и валутния контрол съ-
действува за създаване на условия, въздействува и активно подпомага самоуправляващите се ор-
ганизации да внедряват постиженията на научно-техническата революция, да обновяват техноло-
гиите и да повишават ефективността на стопанската си дейност и на икономиката, както и предла-
га и осъществява други банкови операции и услуги на народното стопанство и населението.

(2) Банковата система е единна и функционира на принципа на демократическия централи-
зъм.
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Чл. 2. Банковата система обхваща:
1. Българската народна банка, която е централната банка на социалистическата държава;
2. банките на производителите, наричани по-нататък „търговски банки“, в които акционери

могат да бъдат и самоуправляващи се системи:
а) Стопанската банка, която е основната търговска банка, предлагаща и осъществяваща

всички видове банково обслужване на самоуправляващите се системи;
б) Българската външнотърговска банка, която е специализирана в осъществяването на бан-

ковото обслужване и банковия контрол по валутните и външнотърговските операции на държава-
та, на самоуправляващите се системи и на другите социалистически организации;

в) Банката за стопански инициативи, която е специализирана в предлагането и осъществя-
ването на банковото обслужване на самоуправляващите се организации по високоефективни ини-
циативи извън държавните поръчки във връзка с ускореното разработване и внедряване на науч-
но-техническите постижения в практиката и изграждането и обновяването на малки и средни мощ-
ности.

3. Спестовно-кредитната банка, която е държавна банка, специализирана в предлагането и
осъществяването на банкови услуги на населението.

Чл. 3. Българската народна банка е самостоятелен функционален орган на държавата и е
подчинена непосредствено на Министерския съвет.

Чл. 4 (1) Банките извършват своята дейност в съответствие с партийните решения, закони-
те, указите, актовете на Министерския съвет и уставите на банките.

(2) Банките са отделни юридически лица и работят на стопанска сметка като самоуправля-
ващи се системи по специфични правила, утвърдени от Министерския съвет.

(3) Взаимоотношенията между търговските банки и самоуправляващите се организации се
изграждат на икономическа и договорна основа в съответствие с разпоредбите на действуващите
нормативни актове.

Чл. 5. (1) За да не се допуска монополизъм в банковото обслужване на самоуправляващи-
те се организации и населението, всички търговски банки могат без ограничения от специализаци-
ята им да предлагат и осъществяват всички видове банкови операции и услуги на самоуправлява-
щите се организации и населението.

(2) Възложените на Българската външнотърговска банка функции на държавна банка по
валутните операции и контрол са нейно изключително право.

Чл. 6. Търговските банки осъществяват дейността си при спазване на следните изисквания:
1. основен критерий за оценка на дейността им, както и на дейността на техните звена и

кадри да бъде приносът им за внедряване на постиженията на науката и техниката, за повишаване
на ефективността и за подобряване на другите резултати на обслужваните от тях самоуправлява-
щи се организации;

2. фондът на работната заплата на банките и на техните звена, както и работната заплата на
кадрите да се свързва с приноса им за подобряване ефективността и другите резултати на креди-
тираните самоуправляващи се организации, както и на съответните търговски банки;

3. банковите кадри да проявяват инициатива за разкриване и насърчаване с банкови лосто-
ве онези начинания в самоуправляващите се организации, с които се внедряват постиженията на
науката и техническия прогрес, усъвършенствува се структурата на икономиката, укрепва се со-
циалистическата икономическа интеграция, издига се конкурентоспособността на продукцията,
увеличават се експортните ресурси и валутните постъпления, заменят се внасяни продукти с мес-
тни, постигат се и се подобряват планираните темпове, пропорции и ефективност. Тези прояви на
инициативност се стимулират по установения ред;

4. да се проявява непримиримост към бюрократизма в работата на банковите звена и кад-
рите, като се търси най-строга отговорност от нарушителите по установения ред.

Чл. 7. (1) Търговските банки кредитират самоуправляващи се организации и участвуват с
дял собствени средства в съвместни мероприятия с тях, като прилагат конкурсното начало.

(2) Банките вземат решенията си по кредитирането въз основа на обективни преценки и
критерии. За всеки кредит, който банките са дали по своя преценка, те носят заедно с кредитопо-
лучателя съответните отговорности.
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(3) Банките не могат да дават неоснователно предимство на съвместните предприятия с
банково дялово участие.

Глава втора
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Раздел първи
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 8. (1) Българската народна банка като централна банка на социалистическата държава
разработва проекти за решения по паричната политика на държавата и я провежда в дейността си,
с оглед да се охранява, регулира и стабилизира националната валута.

(2) Българската народна банка:
1. пуска налични пари в обращение и регулира паричното обращение;
2. ръководи и контролира другите банки;
3. разработва кредитния и касовия план на страната и участвува в съставянето на държав-

ните планове на национално равнище;
4. регулира дълга на икономиката в национална и чуждестранна валута;
5. разработва принципите и ограничителите на лихвената политика и определя основните

лихвени равнища;
6. съхранява свободните средства на другите банки; предоставя им кредити и осъществява

разплащанията между банките;
7. съхранява свободните средства на бюджета и на застрахователните органи, както и орга-

низира касовото изпълнение на бюджета;
8. организира разплащателните и кредитните операции с чужбина; определя курсовете на

чуждестранните валути към лева; управлява националните валутни резерви; оперира с благород-
ни метали;

9. събира, обобщава и анализира информация за въздействието на банковата дейност вър-
ху икономиката; прави предложения по паричната и икономическата политика;

10. насърчава внедряването на прогресивни методи и технически средства в банковото дело.
Чл. 9. Ръководните и контролните функции по отношение на другите банки Българската

народна банка провежда въз основа на решения на Управителния съвет и на председателя є в съ-
ответствие с тяхната компетентност.

Чл. 10. (1) Българската народна банка следи изпълнението на кредитния план на страната и
в зависимост от изискванията за повишаване ефективността на икономиката, от условията на кон-
курса за кредити и от състоянието на кредитните ресурси регулира кредитните ресурси на банки-
те като:

а) предоставя допълнителни ресурси във вид на краткосрочни депозити и средносрочни
кредити или ограничава ползуването на такива депозити и кредити;

б) изменя нормативите за задължителни резерви на търговските банки;
в) изменя равнището на основния лихвен процент.
(2) Българската народна банка въздействува и подпомога за изпълнение от търговските

банки на определените им задания и нормативи за изменение на дълга на икономиката в конверти-
руема валута към тях и към чужбина като може да:

а) определя норматив за задължителни валутни резерви, които следва да се съхраняват в
Българската народна банка без тя да изплаща лихвена надбавка над пазарния процент;

б) въвежда задължителни безлихвени депозити в левове в размер на левовата равностойност
на предвидения внос по второ направление за срок до 6 месеца преди извършването на вноса.

Чл. 11. Управителният съвет на Българската народна банка може да взема решения за при-
лагане и на други икономически регулатори и нормативи за регулиране дейността на отделните
банки в съответствие с паричната политика.

Чл. 12. Българската народна банка предоставя на другите банки краткосрочни депозити и
средносрочни кредити за допълване на техните кредитни ресурси на договорна основа срещу лих-
ва, която съдържа периодично променящия се основен процент и договорена надбавка.

Чл. 13. (1) Българската народна банка има изключителното право да издава и пуска в обра-
щение банкноти и монети, които са законно платежно средство в страната.
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(2) Банкнотите и монетите се издават въз основа на решение на Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите и председателя на Българската народна банка.

Чл. 14. Българската народна банка ръководи методически банковата счетоводна отчетност
в страната и организира заедно с Министерството на финансите разплащанията между социалис-
тическите организации.

Чл. 15. (1) Българската народна банка разработва и утвърждава, или предлага за утвърж-
даване от компетентните органи, основните нормативни актове по банковата дейност.

(2) В съответствие с актовете по предходната алинея другите банки издават инструкции и
дават указания във връзка със своята дейност.

Чл. 16. Българската народна банка организира и осъществява сътрудничеството с банките
на социалистическите страни, с международните банки на страните-членки на Съвета за икономи-
ческа взаимопомощ, с други международни банки и с банки на други страни.

Чл. 17. (1) Българската народна банка ръководи методически кибернетизацията на банкова-
та дейност в страната.

(2) Всяка банка отговаря за кибернетизацията на своята дейност.
Чл. 18. (1) Българската народна банка може да извършва финансови ревизии и проверки по

дейността на банките.
(2) Банките представят на Българската народна банка месечни и годишни счетоводни ба-

ланси, схеми за образуване и разпределение на дохода (печалбата), годишни отчети за дейноста
си, както и друга необходима информация.

(3) Българската народна банка ежегодно внася в Министерския съвет годишен отчет за дей-
ността на банките.

Чл. 19. (1) Българската народна банка организира режима и охраната в банковата система.
(2) Всяка банка отговаря за спазването на режима и за охраната.
Чл. 20. Българската народна банка може да възлага извършването на някои от своите дейнос-

ти на другите банки в страната. С това нейната отговорност по тези дейности не се ограничава.

Раздел втори
УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Чл. 21. (1) Българската народна банка осъществява дейността си въз основа на съчетаване
на единоначалието с колективния принцип.

(2) Колективен орган за управление на Българската народна банка е Управителният съвет
на Българската народна банка.

(3) Управителният съвет на Българската народна банка се състои от председателя на бан-
ката, който е председател на Управителния съвет, председателите на Стопанската банка, Българ-
ската външнотърговска банка, Банката за стопански инициативи и Спестовно-кредитната банка,
зам.-председателите на Българската народна банка и трима представители на самоуправляващите
се организации.

(4) Представителите на самоуправляващите се организации се утвърждават от председате-
ля на Министерския съвет за срок от 2 години по предложение на председателя на Българската на-
родна банка съгласувано за двама от тях с председателя на Българската индустриална стопанска
асоциация, а за един – с председателя на Централния съвет на Националния аграрно-промишлен
съюз.

(5) В работата на Управителния съвет на Българската народна банка могат да бъдат пока-
нени да вземат участие и други ръководители на самоуправляващи се организации, на клонове на
банките, секретарят на Учрежденския партиен комитет и председателят на Учрежденския профко-
митет при Централното управление на Българската народна банка, представители на Централния
комитет на Профсъюза на работниците от административните учреждения и обществените орга-
низации, представители на Държавната планова комисия, на Министерството на финансите, на
Комитета за държавен и народен контрол, на Българската индустриална стопанска асоциация и на
други заинтересовани органи и организации.

Чл. 22. (1) Управителният съвет на Българската народна банка:
1. обсъжда и взема решения по:
а) основните въпроси, свързани с провеждането на държавната политика в банковата дей-
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ност и с развитието, задачите и дейността на Българската народна банка и на другите банки;
б) проектите за единния кредитен план и други основни банкови планови документи и раз-

работки;
в) доклади, отчети и анализи за изпълнението на банковите задачи и на целите на държав-

ната политика в тази област, както и за резултатите от дейността на отделните банки;
г) проектите за основните правилници, наредби и инструкции по банковата дейност.
2. утвърждава по банки годишно и по периоди произтичащите от единния кредитен план:
а) максималното нетно увеличение или минималното нетно намаление на общия дълг в ле-

вове на икономиката към съответната банка;
б) произтичащото от валутния план на страната минимално намаление или максимално уве-

личение на нетния дълг на икономиката в социалистическа и несоциалистическа валута, породено
от дейността на съответната банка;

в) максималното нетно увеличение или минималното нетно намаление на масата на налич-
ните пари в обращение, резултат от дейността на съответната банка.

3. определя: основния лихвен процент; нормативите в процент за всяка търговска банка за
задъжителните безлихвени резерви в левове и във валута, както и другите регулатори и нормати-
ви за дейността на търговските банки.

(2) Управителният съвет се свиква от неговия председател. Заседание на Управителния съ-
вет може да се свика и по искане на 1/2 от членовет му.

(3) Управителният съвет на банката може да взема решения, ако на заседанието присъству-
ват повече от половината от членовете му, от които най-малко 2/3 постоянни членове.

(4) При отсъствие на председателя на Българската народна банка Управителният съвет се
председателствува от определен от председателя заместник-председател на Българската народна
банка.

Чл. 23. (1) Решенията на Управителния съвет на Българската народна банка се приемат с
обикновено мнозинство на гласовете от присъствуващите членове. Решенията се оформят в про-
токол.

(2) При разногласия между председателя на Българската народна банка и Управителния съ-
вет на Българската народна банка, председателят на Българската народна банка отнася въпроса до
Министерския съвет, като до решаването му действува по своя преценка. В тези случаи членовете на
Управителния съвет на Българската народна банка могат да изложат писмено становището си.

Чл. 24. (1) Председателят на Българската народна банка: отговаря за дейността на банкова-
та система, ръководи дейността на Българската народна банка и на Управителния съвет на Бъл-
гарската народна банка; представлява Българската народна банка в страната и чужбина; разпореж-
да с имуществото на банката в съответствие със законите в страната; представя в Министерския
съвет проектите за кредитни и касови планове на страната, както и годишния отчет и баланс на
Българската народна банка; открива и закрива клонове на банката; назначава, преназначава, поощ-
рява с награди и отличия, налага дисциплинарни наказания, прекратява трудовите договори със
служителите от Централното управление на банката и с ръководните длъжностни лица на окръж-
ните клонове; разпределя задачите между заместник-председателите и другите длъжностни лица.

(2) Председателят на банката може да прехвърля някои от правата си на други длъжностни
лица от банката.

Чл. 25. (1) Системата на Българската народна банка включва централното є управление и
окръжните є клонове.

(2) Броят на окръжните клонове, тяхната структура и щат се определят от Управителния
съвет в рамките на утвърдените лимити и нормативи.

Чл. 26. (1) Окръжните клонове на Българската народна банка изпълняват в съответния ок-
ръг нейни функции.

(2) Окръжният клон се ръководи от главен директор и Управителен съвет. Съставът на Упра-
вителния съвет и неговите функции се определят от председателя на Българската народна банка.

Глава трета
СТОПАНСКА БАНКА

Чл. 27. Стопанската банка като основна търговска банка в страната кредитира самоуправ-
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ляващите се организации в промишлеността, селското стопанство и другите отрасли. Тя е акцио-
нерно дружество, в което на доброволна основа могат да участвуват със собствени средства като
акционери самоуправляващи се организации.

Чл. 28. Стопанската банка проявява инициатива за разкриване и стимулира чрез кредитира-
нето в национална и чуждестранна валута и другите банкови специфични лостове самоуправлява-
щите се организации за внедряване постиженията на научно-техническата революция чрез техно-
логическо обновяване на производството, непрекъснато усъвършенствуване на продуктовата
структура и конструкциите, повишаване качеството на продукцията и на тази основа осигуряване
на интензивното икономическо развитие.

Чл. 29. Стопанската банка, като банка на самоуправляващите се организации сама проява-
ва инициативи или по предложение на самоуправляващите се организации участвува чрез свой дял
от средства и чрез кредити при облекчени условия, с по-малки надбавки или без надбавки към ос-
новния лихвен процент, в мероприятия за ускорено внедряване на съвременните постижения на
научно-техническия прогрес и в други ефективни мероприятия за разширяването на производство-
то на продукция с особено високо качество и високо качество, на стоки за износ и други.

Чл. 30. Стопанската банка провежда по установения ред конкурси за кредитиране на капи-
талните вложения на самоуправляващите се организации. Тя подпомага Държавната планова ко-
мисия при провеждания от нея конкурс за националните и особено важните обекти.

Чл. 31. Стопанската банка извършва директно или чрез свои кореспонденти разплащания и
касово обслужване на самоуправляващите се организации.

Чл. 32. Кредитирането на предприятията за оказване на лизингови услуги на самоуправля-
ващите се организации се извършва от Стопанската банка.

Чл. 33. (1) Стопанската банка обслужва финасирането на капиталните вложения и основни-
те ремонти, когато те се осъществяват със собствени средства на инвеститорите или със средства
от държавния бюджет.

(2) Обслужването по предходната алинея на инвеститори от непроизводствената сфера
Стопанската банка извършва срещу комисиона, която по установения ред прихваща от своите
нормативни вноски (данъка) върху печалбата за бюджета.

Чл. 34. Стопанската банка покрива за сметка на създадения към нея специален фонд в лево-
ве за осъществяване на взаимообвързани сделки (уравнителен фонд) разликите в левове, когато
част от обвързаните операции създава допълнителни валутни ресурси, но няма достатъчна левова
ефективност, а комбинация от няколко сделки осигурява пълно валутно и левово самофинансира-
не на взаимообвързаните сделки, както и други случаи посочени в статута на фонда.

Чл. 35. (1) Стопанската банка извършва своята дейност чрез Централно управление, ок-
ръжни банки и районни банкови клонове.

(2) Окръжната банка се ръководи от главен директор и Управителен съвет.
Чл. 36. Цялостният предмет на дейност, органите, техните права и редът за управлението

на Стопанската банка се определят с нейния устав.

Глава четвърта
БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА

Чл. 37. Българската външнотърговска банка съдействува за повишаване ефективността на
външноикономическата дейност в страната, като работи по ефективното управление на валутните
ресурси и валутно-кредитната дейност на страната, подпомага и контролира изпълнението на ва-
лутните задачи, създава условия за разширяване на пазарното и промишленото коопериране с
чуждестранни фирми, кредитира външнотърговските организации в национална валута, предоста-
вя кредити в чуждестранна валута на банките, самоуправляващите се организации, участвува с
чуждестранна и местна валута в ефективни съвместни предприятия.

Чл. 38. Българската външнотърговска банка по своя инициатива или по предложение на
други органи и организации предоставя на самоуправляващите се организации кредити в несоци-
алистическа валута за ефективни мероприятия, с които се увеличават валутните ресурси. Кредити-
те се предоставят за разход извън утвърдения на самоуправляващата се организация с държавни-
те планови задачи лимит за внос в несоциалистическа валута. Издължаването им се договаря за
сметка на допълнителни валутни постъпления извън предвидените с държавните поръчки.
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Чл. 39. Българската външнотърговска банка упражнява редовен контрол върху разходите
по правителствените кредити, предоставени от нашата на други страни и върху своевременното
им погасяване.

Чл. 40. Българската външнотърговска банка е акционерно дружество, в което на добровол-
на основа могат да участвуват със собствени средства самоуправляващи се организации. Тя може
да открива клонове в страната.

Чл. 41. Цялостният предмет на дейност, органите, техните права и редът за управлението
на Българската външнотърговска банка се определят с нейния устав.

Глава пета
БАНКА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Чл. 42. Банката за стопански инициативи:
1. кредитира и/или участва със свой дял от средства в национална и в чуждестранна валута

в стопански начинания по разработване и внедряване на научно-техническите постижения в прак-
тиката, извън обхвата на държавните поръчки на самоуправляващите се организации;

2. извършва банково обслужване по изграждането, въвеждането и експлоатацията на мал-
ки и средни предприятия, както и обслужването на научни, инженерно-внедрителски и други сто-
пански организации, при които широко се използуват малки и средни предприятия и мощности за
трансфер на технологии;

3. кредитира и/или взема дялово участие в рискови научно-технически разработки и други
рискови инициативи за осъществяване на пробиви и гъвкаво реагиране на потребностите на меж-
дународния и вътрешния пазар;

4. предоставя кредити в конвертируема валута на самоуправляващите се организации за
внос от едни страни в случаите, когато в резултат на кредита се подобрява технико-икономическо-
то равнище и се увеличават значително производството и износът на продукция за други страни,
срещу което страната ни на свой ред получава ценни суровини, материали, горива, енергия или
друга девизна продукция;

5. насърчава мероприятията на самоуправляващите се организации, които значително и
бързо увеличават постъпленията на конвертируема валута и съответно намаляват разходите на та-
кава валута.

Чл. 43. (1) Банката за стопански инициативи е акционерно дружество, в което на добровол-
на основа могат да участвуват със собствени средства самоуправляващи се организации.

(2) Предметът на дейност на Банката за стопански инициативи, органите, техните права и
редът за управлението на банката се определят с нейния устав.

Чл. 44. Банката за стопански инициативи осъществява своята дейност директно или чрез
свои кореспонденти. За целта при необходимост открива банкови клонове, бюра или кореспонден-
тски постове.

Чл. 45. Банката за стопански инициативи осъществява своята дейност в сътрудничество с
Българската индустриална стопанска асоциация, с други асоциации, с оглед още по-пълно да се
съчетават интересите на държавата-собственик с интересите на организациите-стопани и техните
асоциации.

Чл. 46. Банката за стопански инициативи в рамките на своите компетенци и по преценка
може да облекчава установените процедури и изисквания, свързани с предоставянето на средства-
та за стопански начинания. Когато се засягат интересите на страната (материални баланси, финан-
си и др.), задължително се изисква съгласието на съответните компетентни органи.

Чл. 47. Кредитните ресурси в национална и чуждестранна валута на Банката за стопански
инициативи са нейните собствени средства, погашенията по предоставените от нея кредити, полу-
чените от Българската народна банка кредити за попълване на кредитните ресурси, свободните и
депозитните средства на стопански организации, депозитите и спестяванията на физически лица.

Глава шеста
СПЕСТОВНО-КРЕДИТНА БАНКА

Чл. 48. Спестовно-кредитната банка организира влогонабирането в страната и съхранява
паричните спестявания на населението, развива и усъвършенствува безкасовите плащания на
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гражданите и чековата система, кредитира населението за покупка и строеж на жилища и за други
текущи нужди, съхранява средствата на обществените организации и упражнява възложения є
контрол за тяхното правилно изразходване, осъществява дейността на Държавната лотария и дру-
ги дейности съгласно Закона за Държавната спестовна каса и другите нормативни актове.

Чл. 49. Спестовно-кредитната банка предоставя свободните средства по влоговете на граж-
даните на Българската народна банка за тяхното ефективно използуване в народното стопанство.

Чл. 50. Спестовно-кредитната банка изпълнява по пълномощие дейности на други банки
срещу заплащане на комисиона по тарифа, утвърдена от Министерския съвет.

Чл. 51. Спестовно-кредитната банка съвместно с министерствата, другите ведомства, из-
пълнителните комитети на народните съвети и със самоуправляващите се и други организации:

1. осъществява мероприятия за разширяване на безкасовата форма на плащане от гражда-
ните на стоки и услуги и на задължения към държавата и изграждане на национална система за
безкасови плащания на неселението;

2. организира със съгласието на работниците и служителите превеждането на работната им
заплата по разплащателен влог;

3. разширява и усъвършенствува чековата система като безкасова форма на плащания;
4. съдействува чрез кредита за срочното и качествено строителство на жилищата, за ком-

плексното изграждане на жилищните райони и комплексите.
Чл. 52. Спестовно-кредитната банка организира влогонабирането във валута на граждани,

която те са придобили от работа в чужбина или командировки, а така също и от преводи на нас-
ледства, дарения и други, по установения от закона ред.

Чл. 53. Спестовно-кредитната банка осъществява дейността си чрез окръжни спестовно-
кредитни банки, районни клонове, филиали и представителства.

Чл. 54 (1) Окръжните спестовно-кредитни банки са обособени на стопанска сметка и отде-
лен баланс и включват районните клонове, филиалите и представителствата на територията на да-
ден окръг.

(2) Окръжната спестовно-кредитна банка се ръководи от главен директор и Управителен
съвет.

Чл. 55. Спестовно-кредитната банка извършва финансови ревизии на дейността на своите
поделения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнението на този правилник се възлага на председателя на Българската народна

банка, който дава указания за решаване на въпросите, възникнали при прилагането му.
§ 2. Този правилник отменя правилника за банките, приет с Постановление № 43 на Ми-

нистерския съвет от 1982 г. (ДВ, бр. 102 от 1982 г.).

Проект

Т А Р И Ф А
за лихвите, таксите, комисионите и разноските,

които банките събират и плащат по операциите си

Чл. 1. (1) Лихвените проценти по кредитите в левове, предоставяни на самоуправляващите
се организации от търговските банки, съдържат:

а) променлив основен лихвен процент, който се определя перодично от Управителния съ-
вет на Българската народна банка и

б) договорени надбавки към основния лихвен процент, които остават неизменни за всеки
договорен кредит.

(2) Размерът на основния лихвен процент се определя и обявява тримесечно в зависимост
от условията и целите на кредитите.

(3) Основният лихвен процент съответствува по размер на лихвения процент по депозити-
те на търговските банки в Българската народна банка за срок от една година.

(4) Търговските банки и самоуправляващите се организации за всеки кредит договарят към
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основния лихвен процент обикновени (нормални) и наказателни надбавки.
(5) Размерът на обикновената (нормалната) надбавка не може да бъде по-голям от 5 пунк-

та над основния лихвен процент.
(6) Максималният размер на наказателната надбавка е 10 пункта над определения в преход-

ната алинея максимален размер на обикновената (нормалната) надбавка.
Чл. 2. (1) За стимулиране на ускореното внедряване на съвременните научно-технически

постижения търговските банки могат да се договарят със самоуправляващите се организации за
прилагане по кредитите в левове на стимулиращи (поощрителни) лихвени проценти – без надбав-
ки към основния лихвен процент или с отстъпка спрямо основния лихвен процент.

(2) Размерът на отстъпката от основния лихвен процент в случаите по предходната алинея
не може да бъде по-голям от 3/4 от размера на действуващия за съответния период основен лих-
вен процент.

Чл. 3. (1) По краткосрочните депозити и средносрочните кредити в левове, които Българс-
ката народна банка предоставя на търговските банки за допълване на техните кредитни ресурси в
съответствие с кредитния план на страната, банките-кредитополучатели плащат годишна лихва по
процент, равен на основния лихвен процент и договорената към него надбавка.

(2) За допълнителни краткосрочни депозити и средносрочни кредити, ползувани от търгов-
ските банки извън тези по предходната алинея, те заплащат на Българската народна банка и до-
пълнителна надбавка в договорен размер, която не може да бъде по-голяма от 5 пункта над дого-
ворената обикновена (нормална) надбавка към основния лихвен процент.

(3) Лихвените проценти по кредитите, които Българската народна банка предоставя на тър-
говските банки, се преразглеждат тримесечно в зависимост от изменението на основния лихвен
процент.

Чл. 4. За стимулиране пласирането от търговските банки на кредити за ускорено внедрява-
не на съвременни научно-технически постижения Българската народна банка може да предоставя
на търговските банки при определени условия кредити в левове за допълване на техните кредитни
ресурси, с лихвени проценти без надбавка към основния лихвен процент или с отстъпка от основ-
ния лихвен процент.

Чл. 5. (1) За предоставени валутни кредити банките събират следните лихви във валута:
1. по кредити в социалистическа валута по лихвения процент на Международната банка за

икономическо сътрудничество и на Международната инвестиционна банка и допълнително годиш-
на добавка към годишния лихвен процент от 0,75 пункта;

2. по кредити в несоциалистическа валута, предоставени от банките на самоуправляващите
се организации, лихвен процент съобразно условията на несоциалистическия кредитен пазар и до-
говорена добавка към годишния лихвен процент, за банката;

3. по просрочени кредити и по кредити, за които кредитополучателят е нарушил други до-
говорени изисквания, допълнително над договорения лихвен процент:

а) за просрочие до 3 месеца – от 2 до 5 пункта;
б) за просрочие над 3 месеца и др. – от 5 до 10 пункта;
(2) Банките заплащат на Българската външнотърговска банка за предоставените им от нея

допълнителни валутни кредитни ресурси лихва съобразно условията на несоциалистическия кре-
дитен пазар и договорена допълнителна годишна добавка за Българската външнотърговска банка.

Чл. 6. (1) По разплащателните, текущите и набирателните сметки на социалистическите орга-
низации в левове и по заемни сметки и подсметки с кредитни остатъци банките плащат лихва – 1%.

(2) Българската народна банка плаща по текущите сметки на търговските банки, Спестов-
но-кредитната банка, Държавния застрахователен институт и АД „Булстрад“ – 2%.

(3) По дългосрочните депозити (над една година) от собствени средства на самоуправлява-
щите се и другите организации търговските банки плащат лихви по лихвени проценти равни на
променливия основен лихвен процент и договорени неизменни диференцирани надбавки в зависи-
мост от срока на влагането на паричните средства.

(4) По депозирани математически резерви от Държавния застрахователен институт и АД
„Булстрад“ Българската народна банка плаща лихва – 4%.

(5) По дългосрочни депозити от собствени валутни средства на предприятията и техните
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обединения, банките плащат лихва по пазарните условия.
(6) Когато депозирани в банката средства се изтеглят преди договорения срок, банката пла-

ща лихва за фактическия им престой по процента, с който се олихвява сметката, от която е внесен
депозитът.

Чл. 7. Договарянето на надбавките към основния лихвен процент и отстъпките от него, как-
то и олихвяването на банковите операции, се извършва по реда, установен с Правилника за лихви-
те по банковите операции.

Чл. 8. (1) По своите операции банките събират следните такси, комисиони и разноски:
1. телеграфни, телексни и телефонни разноски по всички операции извършени по нарежда-

не на банковите клиенти, закръглени над 0,10 лв.;
2. такси и разноски за извършени услуги на частни лица, по размерите, установени за Бъл-

гарската външнотърговска банка и Спестовно-кредитната банка;
3. комисиона във валута върху цялата сума на договорения кредит – за разходи по управ-

лението и обработката на договорените валутни кредити еднократно – 0,5%;
4. комисиона във валута за ангажимент върху неизползуваната през годината част от кре-

дита по договорени валутни и левови кредити годишно – 0,5%.
(2) За кореспондентската дейност, която окръжните банки на Стопанската банка извършват

от името и за сметка на други банки, се събира комисиона 0,5 на хиляда върху съответната сума
на финансираните капитални вложения и остатъка на оборотните средства.

(3) За кореспондентската дейност, която Спестовно-кредитната банка извършва от името и
за сметка на министерства, ведомства и други социалистически организации, се събира комисио-
на в размер 1 на хиляда върху дебитния и кредитния оборот.

Чл. 9. (1) За предоставени кредити Спестовно-кредитната банка събира следните лихви:
1. за покупка и строеж на нови жилища, за довършване и възстановяване на засегнати сгра-

ди от обществени бедствия, за топлофикация, основен ремонт и външно оформяне на сгради по
вземания от продадени жилища от държавния жилищен фонд и по ликвидационни кредити – 2%;

2. за текущи нужди:
а) за новобрачни семейства – 2%;
б) за лечение в чужбина и за покупка на леки коли от инвалиди, приспособени за техните

нужди – 3%;
в) за други текущи нужди – 3,5%;
3. по просрочени кредити – удвоен съответния лихвен процент, но не повече от 6%.
(2) По всички видове кредити за текущи нужди лихвата се изчислява и се събира при отпус-

кането им върху размера на разрешения кредит за целия срок на издължаване. При предсрочно изп-
лащане на остатъка от кредита се връща лихва, изчислена върху първоначалния размер на разреше-
ния кредит, за времето от датата на изплащането до крайния срок на кредита в цели месеци.

(3) По кредити за текущи нужди, неиздължени изцяло до крайния срок или станали изиску-
еми преди срока, се събира допълнително 6% лихва върху неиздължения остатък за цели месеци –
от срока за издължаването до датата на окончателното изплащане. Когато допълнителната лихва е
под 1 лев, тя не се събира от длъжника.

(4) За предоставени кредити на народни съвети и на други социалистически организации за
подготовка на жилищно строителство, строеж на нови жилища за продажба на гражданите, за по-
добрения на жилищни сгради и за допълване на фонд „Жилищно строителство“, Спестовно-кре-
дитната банка прилага лихвен процент 4%, а при нарушаване на договорените срокове и условия
за ползуване и издължаване на кредитите – до 10%.

Чл. 10. (1) По сметките на физически и юридически лица Спестовно-кредитната банка пла-
ща следните лихви:

1. по детски влогове – 2%;
2. по спестовни и разплащателни влогове, по влогове на чуждестранни лица от обменена

валута, по жилищно-спестовни влогове и по текущи, разплащателни и фондови сметки на социа-
листически организации – 1%;

3. по сметката на Държавния застрахователен институт:
а) плаща на кредитните остатъци – 1,5%;
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б) събира на дебитните остатъци – 3%;
4. по фондови сметки на обществени организации – 1%;
5. по кредиторни сметки на държавния жилищен фонд – 2%.
(2) По детските влогове се плаща лихва до края на календарната година, през която титуля-

рът е навършил пълнолетие независимо от движението на влога, след което се плаща лихва като
на безсрочен влог.

Чл. 11. (1) По своите операции Спестовно-кредитната банка събира следните такси и
комисионни разноски:

1. по преводни операции с минимум 0,20 лева — 1 на хиляда;
2. за промяна името на бенефициента по извършени преводни операции по искане на наре-

дителя – 0,30 лева;
3. за издаване на акредитивни писма – 0,20 лева;
4. за издаване на удостоверения за гаранции срещу вноски в брой – 0,40 лева;
5. по управляеми депозити годишна такса върху номиналната стойност на депозита при ми-

нимум 1 лев – 2 на хиляда;
6. за писмени справки на граждани и социалистически организации – 0,80 лева;
7. за издаване препис, извлечение, удостоверение или друг документ във връзка със справ-

ките по предходната точка за всяка страница – 0,20 лева;
8. при приключване лихвени сметки на граждани, за което се уведомяват титулярите – 0,10

лева;
9. за повторно предадени извлечения или съобщения за остатъци по безлихвени сметки по

искане на титуляра, таксата по т. 6 и допълнително – 0,20 лева;
10. за публикуване на изгубени спестовни книжки и други документи в издаваните от Дър-

жавната спестовна каса съобщения – 1 лев.
11. за издаване или подменяне на спестовни книжки – стойността им и допълнително 0,20

лева;
12. за заменяне на погрешен чек или акредитив с нов по искане на клиента – 0,10 лева;
13. за издаване на удостоверение във връзка с промяна на гражданство – 0,40 лева;
14. извършване услуги на гражданите във връзка с издаване на визи – 0,20 лева.
(2) За безкасово инкасиране плащанията на населението за комунално-битови услуги, данъ-

ци и такси Спестовно-кредитната банка събира от съответните ведомства и стопански организа-
ции комисиона в размер на 1 на хиляда.

(3) При върнати през годината депозити по т. 5 на предходната алинея на клиента се връща
съответната част от събраната годишна такса, изчислена за цели месеци, като се запазва миниму-
мът от 1 лев.

(4) Таксите по алинея 1 не се събират от лица, които са били или са служители в системи-
те на банките.

Чл. 12. Пощенските разноски за въздушна поща, експресни и други писма и опаковъчните
разноски за ценни писма, пратки, групове и др., както и телефонните и телеграфните разноски във
връзка с операции по сметки са за сметка на клиента по действително изразходваните суми, ако
той е поискал съответния вид услуги.

Чл. 13. Олихвяването по операциите на Спестовно-кредитната банка се извършва по усло-
вията и реда на Правилника за лихвите по банковите операции.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Не се плащат лихви от банките за:
1. средствата по сметките на държавния бюджет;
2. средствата по бюджетни и извънбюджетни сметки на учреждения и организации;
3. сумите по издадени акредитиви, акцептирани чекове и лимитирани чекови книжки;
4. средствата за финансиране на капитални вложения, съхранявани по финансиращи сметки;
5. вноските за гаранции;
6. кредиторните сметки (местни лева) на чуждестранни физически лица;
7. кредиторните сметки на министерствата, другите ведомства и на стопански и други орга-
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низации в чужда валута;
8. всички временни вложения и кредиторни остатъци, които нямат характер на влогове;
9. всички обездвижени през годината лихвени кредиторни и влогови сметки с остатък до 20

лева включително;
10. средствата на уравнителния фонд и на фонда за жилищно строителство на народните

съвети, министерствата, другите ведомства и обществените организации;
11. жилищните влогове на лица, включени в жилищно строителство;
12. особените сметки и сметките с централно отчитане с изключение на централната сметка;
13. депозитните сметки за покупки на стоки и други;
14. набирателните сметки на учреждения и организации във връзка с текущите сметки на

гражданите за безкасови плащания.
§ 2. Спестовно-кредитната банка отпуска заеми на трудещите се за създаване в личните им

стопанства обори и свинарници, за разсад, за торове, инвентар и други при 2 на сто лихва.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази тарифа влиза в сила от 1 януари 1987 година и отменя Тарифата за лихвите, так-

сите, комисионите и разноските, които банките и Държавния застрахователен институт събират и
плащат по операциите си (Обнародвана, ДВ, бр. 100 от 1975 г., доп., ДВ, бр. 46 от 1976 г., изм. и
допл., бр. 3 от 1978 г., бр. 90 от 1980 г., ПМС № 3 от 1981 г. и бр. 102 от 1982 г.).

Проект

ПРАВИЛНИК
за лихвите по банковите операции

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за договаряне и прилагане на лихвените
проценти по предоставяните от банките кредити и по депозитите от собствени средства на самоуп-
равляващите се и другите организации.

Чл. 2. (1) Търговските банки събират лихви за предоставените кредити в левове по лихве-
ни проценти, договорени със самоуправляващите се организации в съответствие с Тарифата за
лихвите, таксите, комисионите и разноските, които банките събират и плащат по операциите си,
както и с определяния периодично от Управителния съвет на Българската народна банка основен
лихвен процент.

(2) Размерът на договаряните надбавки към основния лихвен процент, които са неизменни
за даден кредит, пряко се свързва с условията на конкурса на кредитите и състоянието на кредит-
ните ресурси, с равнището на лихвата на международните кредитни пазари, както и с оценката за
платежоспособността на самоуправляващата се организация – кредитополучател.

(3) Управителният съвет на Българската народна банка определя тримесечно равнището на
основния лихвен процент в зависимост от изискванията на паричната политика за ускоряване про-
цесите на интензификацията на икономиката, както и в зависимост от състоянието на кредитните
ресурси.

(4) Страните по договора за кредит преразглеждат лихвените проценти тримесечно в зави-
симост от изменението на основния лихвен процент. Лихвеният процент, който се прилага за все-
ки отделен кредит, предоставен от търговските банки, се установява, като към определения от Уп-
равителния съвет на Българската народна банка размер на основния лихвен процент за съответния
период се прибави конкретно договорената надбавка, която не може да се изменя едностранно от
банките, освен в случаите, посочени в този правилник и другите нормативни актове.

Чл. 3. (1) Търговските банки могат да договарят със самоуправляващите се организации
лихвени проценти с по-малки надбавки към основния лихвен процент, без надбавки и с отстъпки
спрямо него по кредитите в левове за мероприятията, с които се осигурява внедряването на пости-
женията на научно-техническата революция чрез технологическо обновяване на производството,
непрекъснато усъвършенствуване на продуктовата структура и конструкциите, водещи до дълбо-
ки качествени изменения в производството.
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(2) Българската народна банка ежегодно, преди разработването от самоуправляващите се
организации на насрещните планове, обявява основните условия и видовете мероприятия, за кои-
то ще предоставя на търговските банки кредити в левове за допълване на техните кредитни ресур-
си, с лихвени проценти без надбавки към основния лихвен процент или с отстъпка спрямо него.
През годината основните условия и видовете мероприятия могат да се допълват.

Чл. 4. При предоставяне на кредити за мероприятия с повишен риск търговските банки до-
говарят специална премия към договорения лихвен процент.

Чл. 5. По кредитите за оборотни средства, при които се гарантира ефективното им изпол-
зуване и ускоряване на обръщаемостта на оборотните средства по правило се договарят по-малки
надбавки към основния лихвен процент.

Чл. 6. (1) Търговските банки и самоуправляващите се организации договарят по кредитите
в левове в рамките на определения с чл. 1, ал. 6 на Тарифата за лихвите, таксите, комисионите и
разноските, които банките събират и плащат по операциите си максимален размер наказателни
надбавки към договорения лихвен процент за нецелево и неефективно използуване на кредита; за
нарушения в качеството на продукцията; за недостигане на договорената ефективност и другите
технико-икономически параметри на кредитираното мероприятие; за неизпълнение на изисквани-
ята по договорите за кредит и по-специално на сроковете и условията за погасяване на кредитите
и други.

(2) Търговските банки договарят със самоуправляващите се организации, които системно,
в продължителен период не осъществяват научно-технически прогрес в производствено-стопанс-
ката си дейност, по-големи надбавки към основния лихвен процент, а в по-тежки случаи и наказа-
телни надбавки, в рамките на определените максимални размери.

(3) По просрочените кредити за оборотни средства и за капитални вложения, както и по
кредитите за капитални вложения след изтичане на срока по нормите за времетраене на строител-
ството, както и при изтичане на договорения с банката срок, до въвеждане в действие на основни-
те фондове, наказателната надбавка не може да бъде по-малка от 5 пункта над договорената обик-
новена (нормална) надбавка към основния лихвен процент.

Чл. 7. (1) По краткосрочните кредити за разплащане с доставчици и изпълнители на рабо-
ти и услуги, търговските банки договарят със самоуправляващите се организации по правило по-
големи надбавки към основния лихвен процент. Надбавките се договарят с размери диференцира-
ни в зависимост от характера и степента на временната неплатежоспособност на кредитополуча-
теля.

(2) По кредитите за недостиг на средства по фонд „Работна заплата“ размера на надбавки-
те към основния лихвен процент се поставя в зависимост от причините и размера на недостига.

(3) По кредитите, които са ползувани за доставка на некачествени суровини и материали
или за произвеждане на некачествена продукция, както и по кредитите, които не са използувани по
предназначението им, се прилагат наказателни надбавки към договорения лихвен процент в макси-
малния размер, определен с Тарифата за лихвите, таксите, комисионите и разноските, които бан-
ките събират и плащат по операциите си.

(4) Когато се установи, че самоуправляващата се организация – кредитополучател е дала
невярна информация, обосновки и разчети, които са послужили като основание за определяне раз-
мера на договорените надбавки към основния лихвен процент, търговските банки могат да прила-
гат по тези кредити наказателни надбавки.

Чл. 8. Търговските банки и кредитополучателите могат да се договарят, при предсрочно из-
дължаване на кредитите договорената надбавка към основния лихвен процент съответно да се на-
малява.

Чл. 9. За стимулиране самоуправляващите се организации за изпълнение на важни народ-
ностопански задачи, като подобряване на валутните резултати, ефективно стопанисване и подоб-
ряване на рентабилността, увеличаване продажбите на стоки за населението и други, търговските
банки могат да връщат на самоуправляващите се организации част от платените лихви по кредити-
те, която част може да се ползува като стимул по ред, определен от Българската народна банка.

Чл. 10. За стимулиране пласирането от търговските банки на кредити за ускорено внедря-
ване на съвременните научно-технически постижения Българската народна банка може да връща
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на търговските банки при наличието на предварително договорени условия, част от платените лих-
ви по кредитите.

Чл. 11. По кредитите в несоциалистическа валута предоставени от търговските банки на са-
моуправляващите се организации със срок над 1 година, лихвените проценти се преразглеждат
тримесечно или шестмесечно в зависимост от условията на несоциалистическите кредитни пазари.

Чл. 12. По дългосрочните депозити от собствени средства на самоуправляващите се орга-
низации, търговските банки договарят надбавки към основния лихвен процент, чиито размери се
поставят в зависимост от срока на влагането на паричните средства. Максималният размер на над-
бавките към основния лихвен процент по правило се договаря по депозити за срок над 8 години.

Чл. 13. (1) При олихвяването на сметките за вальор се определя денят на операцията.
(2) По кореспондентските сметки на Българската народна банка и Спестовно-кредитната

банка за вальор се определя денят, в който е взета операцията в клона на Българската народна
банка.

(3) При изправителни операции за вальор се определя денят на погрешно извършената опе-
рация.

(4) Вальорът се смята за лихвен ден. Датата на приключването при тримесечните и годиш-
ните приключвания на сметките се включва като лихвен ден, а на салдото наново се дава вальор
следният ден при тримесечните приключвания и 1 януари при годишните приключвания.

(5) При ликвидиране на лихвени сметки през течение на годината денят на ликвидирането
не се смята за лихвен ден.

(6) При пресмятания на дните, месеците се броят по 30 дни, а годината – 360 дни.

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
за утвърждаване структурата на банковата система

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява образуването на Стопанска банка като акционерно дружество със седали-

ще в София, която поема от 15 ноември 1986 г. дейността, правата и задълженията на Българска-
та народна банка по кредитирането, разплащанията и касовото обслужване на самоуправляващи-
те се организации и по дяловото участие в съвместни предприятия.

Чл. 2. (1) Определя основният (уставният) фонд на Стопанската банка да бъде в размер на
200 млн. лв.

(2) Акционери на Стопанската банка на доброволна основа със съответното дялово участие
могат да бъдат:

1. Българската народна банка – 35 на сто;
2. Българската външнотърговска банка – 10 на сто;
3. Банката за стопански инициативи (Минералбанк) – 5 на сто;
4. самоуправляващите се организации, асоциации и други социалистически организации –

общо с 50 на сто.
(3) По решение на общото събрание на акционерите уставният фонд може да се увеличава

при спазване на съотношението по предходната алинея.
(4) Банките и организациите – акционери да внесат поне 50 на сто от своя дял в основния

(уставния) фонд на Стопанската банка за сметка на преизпълнение на печалбата си за 1986 г. или
от налични свободни средства по своите фондове до 15 ноември 1986 г., а останалата част – до 15
април 1987 година.

Чл. 3. Дейността, правата и задълженията на Българската народна банка по влоговете на
местни физически лица в чуждестранна валута да се поеме от 1 януари 1987 г. от Спестовно-кре-
дитната банка.

Чл. 4. Правата и задълженията на Българската народна банка по кредити и други банкови
дейности спрямо самоуправляващи се организации, които преминават на основно банково обс-
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лужване към Българската външнотърговска банка или Банката за стопански инициативи (Мине-
ралбанк) се поемат от тези банки.

Чл. 5. (1) Управителният съвет на Българската народна банка до 15 октомври 1986 г. да ут-
върди звената и длъжностите, които преминават от състава на Централното управление на Бъл-
гарската народна банка в състава на Централното управление на Стопанската банка, респективно
в другите търговски банки и Спестовно-кредитната банка, както и от окръжните банки и банкови-
те клонове на Българската народна банка към окръжните клонове и районните банкови клонове на
Стопанската банка, съобразно определените задачи и функции на банките с това постановление и
утвърдените с него други нормативни актове.

(2) В срокът по предходната алинея Управителният съвет на Българската народна банка да
утвърди разделителен протокол за частите от имуществото на Българската народна банка, които
се прехвърлят на Стопанската банка във връзка с поемането от нея на дейността по кредитиране-
то, разплащанията и касовото обслужване на самоуправляващите се организации.

Чл. 6. (1) Служителите на Българската народна банка, чиято дейност преминава от нея към
Стопанската банка, респективно към другите банки, да се прехвърлят на работа в тях по реда на
Кодекса на труда, със съответните щатни бройки, издръжка и фонд „Работна заплата“.

(2) На пренасочените, във връзка с реорганизацията в системата на Българската народна
банка, ръководители и специалисти на длъжности с по-ниска щатна заплата, докато заемат новата
длъжност, се запазва повременното трудово възнаграждение, изплатено през последния месец
преди освобождаването им от работа.

(3) Ръководните кадри, специалистите и обслужващия персонал от системата на Българска-
та народна банка, чиито длъжности се съкращават във връзка с реорганизацията, до назначаване-
то им на нова длъжност, но не по-късно от края на 1987 г., получават повременното си трудово
възнаграждение, изплатено през последния месец преди освобождаването им от работа.

Чл. 7. (1) Акционери на Българската външнотърговска банка, освен определените от Ми-
нистерския съвет досега на доброволна основа могат да бъдат и други самоуправляващи се орга-
низации, асоциации и други социалистически организации, като общото дялово участие на такива
организации, без банките, не може да надхвърля 50 на сто;

(2) Притежаваните от Министерството на финансите, Министерството на търговията и
Министерството на транспорта акции на Българската външнотърговска банка да се продадат от
тях на Българската народна банка, а тя да ги продаде на желаещите самоуправляващи се организа-
ции в срок до 30 април 1987 година.

Чл. 8. Българската народна банка през деветата петилетка (1986–1990 г.) да внася в бюдже-
та 50 на сто от определения є данък върху общия доход (печалбата), като останалата сума от оп-
ределения є данък използува за намаляване на дълга по кредитите за капитални вложения в отрас-
ли и дейности, чиято рентабилност не позволява да се осигури погасяването в срок до 10 години,
и предоставянето на кредитите се е наложило поради липса на други източници за тяхното финан-
сиране.

Чл. 9. Държавният контрол за спазване на установените с икономическия механизъм пра-
вила за образуването и разпределението на дохода на самоуправляващите се организации, вклю-
чително и за образуването и начисляването на фонд „Работна заплата“ и за спазване на съотноше-
нието между нарастването на производителността на труда и работната заплата от 1 януари 1987
г. да се осъществява от органите на Комитета по труда и социалното дело и управленията „Финан-
си“ при народните съвети.

Чл. 9а. Банките задължително застраховат влоговете в лева до 50 х. лв. и във валута – до 20
х. вал. лева.

Чл. 10. Утвърждава:
1) Правилник за банките;
2) Устав на Стопанската банка;
3) Изменения и допълнения на Устава на Българската външнотърговска банка;
4) Изменения и допълнения на Устава на Банката за стопански инициативи (Минералбанк).
Чл. 11. Одобрява проект на Указ за изменение и допълнение на Закона за Държавната спес-

товна каса.
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Чл. 12. Утвърждава лимит за численост на административно-управленския персонал на:
1) централното управление на Българската народна банка – [...] бройки, в т.ч. един предсе-

дател, един първи заместник-председател, двама заместник-председатели, един главен секретар,
двама генерални директори и [...] директори;

2) централното управление на Стопанската банка – [...] бройки, в т.ч. един председател,
който е и първи заместник-председател на Българската народна банка, един първи заместник-
председател, [...] заместник-председатели, един главен секретар, [...] генерални директори и [...]
директори;

3) Българската външнотърговска банка – [...] бройки, в т.ч. един председател, който е и
първи заместник-председател на Българската народна банка, един първи заместник-председател,
двама заместник-председатели, от които един по задграничния щат, двама генерални директори и
[...] директори;

4) Банката за стопански инициативи (Минералбанк) – [...] бройки, в т.ч. един председател,
който е и първи заместник-председател на Българската народна банка, един първи заместник-
председател, един заместник-председател и [...] директори;

5) централното управление на Спестовно-кредитната банка – [...] бройки, в т.ч. един пред-
седател, който е и заместник-председател на Българската народна банка, един първи заместник-
председател, един заместник-председател и [...] директори.

Чл. 13. Стопанската банка и Българската външнотърговска банка се приравняват на коми-
тет при Министерския съвет без ранг на министерство.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 1, л. 232–276. Оригинал. Машинопис.

№ 455

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА
НАКАЗАНИЕ „МЪМРЕНЕ“ НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАНКАТА ЗА
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (МИНЕРАЛБАНК) ЯНКО ЯНЕВ ПОРАДИ ДОПУСНАТОТО

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБЕЗПЕЧЕНИ ВАЛУТНИ КРЕДИТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ
ФИРМИ И С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

КРЕДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА МИНЕРАЛБАНК

София, 26 декември 1986 г.

ПОВЕРИТЕЛНО

ПРОТОКОЛ № 17
Заседание на 26 декември 1986 година

Заседават др[угарите] В. Коларов, Цв. Петков, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Р. Георгиев,
Г. Карамфилов, К. Заркова, Г. Колев, Ас. Владимиров, Д. Ананиев, П. Василева.

Отсъствуват
Присъствуват др[угарите] Р. Трифонова, Я. Янев, Д. Стоименов, К. Тошков, М. Георгиева.
Заседанието се откри в 13.30 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане докладната записка на др. Д. Стоименов относно резултатите по валутното

кредитиране в Банката за стопански инициативи (Минералбанк), установени при ревизията на
банката, докладната записка на др. Цв. Петков относно някои допълнителни пояснения във връз-
ка с направените изводи и констатации в докладната записка на др. Д. Стоименов, становището на
Българската външнотърговска банка по докладната записка на др. Цв. Петков и становището на
дирекция „Ревизии и контрол“ по докладната записка на др. Цв. Петков.*

Във връзка с докладната записка на директора по ревизиите и контрола при БНБ – др. Ди-
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митър Стоименов за резултатите по валутното кредитиране в Банката за стопански инициативи
(Минералбанк), установени при ревизията на банката, Управителният съвет

К О Н С Т А Т И Р А:

За периода 1984–1986 г. банките у нас са предоставили извънпланови валутни кредити об-
що в размер на 579,0 млн. вал. лв. За същия период са възстановени от стопанските организации
на банките кредити общо в размер на 586,0 млн. вал. лв. За 1984 г. във валутния план на страната
е било предвидено банките да реализират валутно салдо по предоставените и погасени банкови
кредити в размер на минус двадесет млн. вал. лв. Отчетеното валутно салдо за 1984 г. е плюс 20,6
млн. вал. лв., или положително отклонение 40,6 млн. вал. лв.

Съгласно задачата за 1985 г. банките е следвало да реализират салдо минус 30,0 млн. вал.
лв., в това число: разход за кредити на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) за изг-
раждане на малки и средни предприятия по предконгресната програма в размер на 30,0 млн. вал.
лв. от валутния фонд към Българската народна банка, създаден с Решение № 34 на Министерския
съвет от 1985 г.; разход за кредитиране на малки и средни предприятия съгласно т. 4 на Решение
№ 22 на Министерския съвет от 1985 г. в размер на 13,0 млн. вал. лв.; както и постъпления от по-
гашения на кредити в Българската народна банка и Българската външнотърговска банка 13,0 млн.
вал. лв. Реализираното валутно салдо в края на 1985 г. е възлязло на минус 40,7 млн. вал. лв., т.е.
отрицателно отклонение 10,7 млн. вал. лв.

Общо за 1984 и 1985 година спрямо утвърдената с плана задача за салдото по извънпланови-
те валутни кредити банките са постигнали положително отклонение в размер на 29,9 млн. вал. лв.

Основният дял от извънплановите валутни кредити в размер на 237,8 млн. вал. лв. е пре-
доставен от Банката за стопански инициативи (Минералбанк).

С предоставените извънпланови валутни кредити, Банката за стопански инициативи (Мине-
ралбанк) е съдействувала на стопанските организации за ускорено внедряване на научнотехничес-
кия прогрес, за изграждане на ефективни малки и средни предприятия и подобряване качеството
на продукцията.

Наред с постигнатите добри резултати, в дейността на Банката за стопански инициативи
(Минералбанк) по валутните кредити са допуснати и някои отклонения от основните изисквания в
банковата дейност в тази област, а именно:

Предоставяни са кредити в несоциалистическа валута на чуждестранни фирми, без да са
достатъчно гарантирани и обезпечени, в резултат на което е създаден риск за понасяне на загуби
в несоциалистическа валута от банката. От предоставените от Банката за стопански инициативи
(Минералбанк) валутни кредити на чуждестранни фирми, 3 602 хил. вал. лв. не са били погасени
към 31 май 1986 г. в договорените срокове.

На фирмата „Артин Вон Дер Бохосян“, която няма банкови сметки, които да се водят в на-
ши банки, е предоставен кредит в размер на 1 050 хил. щатски долара, без наличието на обезпече-
ние на кредита. Двадесет дни преди изтичане на крайния срок за издължаване на кредита е внесе-
на от кредитополучателя в Литексбанк, Бейрут, гаранция в размер на 4 000 000 ливански лири, ко-
ято обаче не е била достатъчна да покрие дори половината от предоставения кредит. Банката за
стопански инициативи (Минералбанк) не е взела своевременно необходимите мерки за ползуване
на внесената сума, вследствие на което и поради рязкото влошаване на курса на ливанската лира
частичната гаранция многократно е обезценена. Въпреки че крайният срок за издължаване на кре-
дита е изтекъл още на 31 декември 1984 г., една значителна част от него – 600 000 щатски долара,
все още не е погасена, като в продължение на около 9 месеца не са правени погасителни вноски.

Риск за понасяне на загуби в несоциалистическа валута поради недостатъчна гарантираност
и обезпечение на кредита и то при предоставянето му, съществува и по отношение на валутния кре-
дит на чуждестранната фирма „Голд Коин“. Допълнително направеното обезпечение не е достатъч-
но да покрие пълния размер на кредита, а положителният резултат в лева от курсовата разлика в ре-
зултат на промените в курса на швейцарския франк не може да се ползува като източник за допълни-
телно обезпечение, тъй като обезпечението следва да бъде в конвертируема валута.

Освен това, Банката за стопански инициативи (Минералбанк) е сконтирала по открити ак-
редитиви на ливанска банка платежни документи на фирмата „Роуматимпекс“, Бейрут, въпреки
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несигурното положение в Ливан и след като е известно, че същата фирма има големи задължения
към Литексбанк, които продължително време не се погасяват.

Не във всички случаи достатъчно са проучвани възможностите и готовността на кредито-
получателите за навременно изграждане на кредитираните мероприятия и погасяване на валутни-
те кредити.

В резултат и на споменатите слабости, от формирания дълг към 31 май 1986 г. в размер на
152 878 хил. вал. лв. по предоставените от Банката за стопански инициативи (Минералбанк) ва-
лутни кредити на стопански организации и предприятия, 29 839 хил. вал. лв. или 19,52 на сто са
били просрочени. Към предоставените от Банката за стопански инициативи (Минералбанк) и ус-
воени валутни кредити през 1984, 1985 и до 31 май 1986 година просроченият дълг е 12,5 на сто.

В докладната записка са посочени констатирани отклонения по събирането на валутните
кредити при 10 стопански организации и 3 чуждестранни фирми, за които общият размер на усво-
ените кредити е 11 млн. вал. лв. или 4,6 на сто от усвоените кредити за посочения период и 15,7 на
сто от проверените кредити. Проверени са при ревизията в Банката за стопански инициативи (Ми-
нералбанк) валутни кредити на 80 стопански организации, възлизащи на обща сума 70 млн. вал.
лв. или 29 на сто от усвоените валутни кредити за посочения период.

Във връзка с констатираните слабости и нарушения, Управителният съвет

Р Е Ш И:

1. Вземайки предвид обстоятелството, че необезпечение е допуснато по валутни кредити,
предоставени на чуждестранни фирми и преценявайки обосноваността на поетия банков риск, как-
то и последиците, които в резултат на нарушенията са възникнали и биха могли да възникнат в бъ-
деще, както и степента на вината на др. Янко Янев, първи зам. председател на Банката за стопан-
ски инициативи (Минералбанк) за допускането им, на основание чл. 130, буква „б“ във връзка с
член 129, буква „ж“ от Кодекса на труда, му налага дисциплинарно наказание „МЪМРЕНЕ“.

2. Председателят на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) с помощта на предсе-
дателя на Българската външнотърговска банка да организира предприемането на всички необхо-
дими мерки за предотвратяването на загуби от предоставените на чуждестранни фирми валутни
кредити без достатъчни гаранции и обезпечение. В случай на възникване на реални загуби, след
допълнителна преценка за обосноваността на създадения за банката риск, да се постъпи по реда на
законите в страната.

3. Председателят на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) др. Румен Георгиев
да потърси съответна отговорност от останалите виновни лица за констатираните от ревизията на-
рушения.

4. Възлага на председателя на Банката за стопански инициативи (Минералбанк) др. Румен
Георгиев, наред с осъществяваните мероприятия по подобряване на валутното кредитиране, да на-
бележи допълнителни мерки за недопускане в бъдеще на констатираните и други нарушения в та-
зи област.

5. Българската външнотърговска банка и Банката за стопански инициативи (Минералбанк)
да обменят помежду си информация за валутното състояние на стопанските организации – креди-
тополучатели преди предоставянето на валутни кредити, както и да установят ред за принудител-
ното издължаване на трудносъбираемите валутни кредити на Банката за стопански инициативи
(Минералбанк).

6. Българската народна банка, Българската външнотърговска банка и Банката за стопански
инициативи (Минералбанк) да разработят съвместно окръжно до банковите клонове в страната за
осъществяване банково въздействие с икономически средства за обособяване на вътрешностопан-
ска сметка, а при наличие на условия – на отделен баланс на изградените и обновени с кредит на
Банката за стопански инициативи (Минералбанк) малки и средни предприятия и мощности, както
и за реда за отчитането по отделни валутни сметки на валутните приходи, реализирани от креди-
тираните мероприятия.

7. Във вътрешните правила за организация на работната заплата на банките да се предвидят
и изисквания за намаляване на работната заплата до 20% и за допълнително материално стимули-
ране на ръководните кадри и специалисти, по чиято вина са предоставени неефективни или труд-
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носъбираеми, съответно ефективни и погасени в срок от съответните мероприяния, валутни кре-
дити.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

Написано в 1 екз.
Изх. № 4 от 5 януари [19]87 г.

[Върху документа – подписи:]
[- - -], К. Заркова, Ив. Драгневски

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 1, л. 18–21. Оригинал. Машинопис.

* Виж тук документи №ь 447, 448, 449, 450 и 451.

№ 456

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА
ПРИЕМАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА ТОДОР ЖИВКОВ
ЗА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАНКОВАТА СИСТЕМА С ПРИЛОЖЕН

ТЕКСТ НА ПРИНЦИПИТЕ И СТЕНОГРАФСКИЯ ЗАПИС ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

София, 27 февруари 1987 г.

ПРОТОКОЛ №  171
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП

ОТ 27 ФЕВРУАРИ 1987 ГОДИНА

Присъствуват другарите: Тодор Живков, Гриша Филипов, Добри Джуров, Милко Балев,
Пенчо Кубадински, Петър Младенов, Станко Тодоров, Чудомир Александров, Андрей Луканов,
Георги Йорданов, Григор Стоичков, Димитър Стоянов, Васил Цанов, Димитър Станишев и Емил
Христов.

Присъствуват и другарите: Васил Коларов, Лъчезар Аврамов и Васил Цанов Иванов.

В ъ п р о с и
НА ДНЕВНИЯ РЕД: РЕШЕНИЯ:
I. За преустройство
    на банковата
    система. Приема съображенията на др. Тодор Живков относно

основните принципи за преустройство на банковата система.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИТБЮРО

27 февруари 1987 г.

Точка I –  Съображения по основните  принципи за преустройство на банковата система.

ТОДОР ЖИВКОВ:

Другари, искам да внеса още едно уточнение преди да започнем разискванията.
Ние за първи път създаваме такава банкова система, каквато засега няма в социалистичес-

ките страни. Следователно въпросът е изключително важен и отговорен.
Аз искам още един път да се спра на въпроса за планирането – как то ще изглежда сега, при
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новите условия.
В подготовката на плана, както не един път сме обсъждали, участвуват всички заинтересо-

вани органи и стопански организации, включително и банките. След утвърждаване на държавния
план, той се предоставя на всички органи за информация:

– на самоуправляващите се организации за уточняване на техните собствени планове;
– на асоциациите с оглед координация на стопанските организации и провеждане на един-

на политика в производствените комплекси;
– на банките за осигуряване изпълнението и контрол на плана чрез лева, чрез икономичес-

ки лостове.
Следователно планът повече не се разпределя по административен начин, изпълнението му

не се провежда по административен път. Главното, принципно новото сега е това, че изпълнение-
то на плана се поставя на икономическа основа чрез новата роля на банките. Банките признават и
кредитират само тези мероприятия по плана, които са ефективни и носят пари. Защото и банките
са на самоиздръжка и не могат да разпиляват капитала си за губещи дейности. Иначе те ще фали-
рат, ще носят и съдебна отговорност. Само при тези условия левът ще бъде силен, ще бъде ценен.
Само при тези условия самоуправляващите се организации, всеки, който решава стопански въпро-
си, ще се съобразява с изискванията на стоково-паричните отношения.

С други думи, сега трябва да бъде ясно: решение може да взема само този, който разпола-
га с пари – банките и стопанските организации. Нямаш пари – решение не можеш да вземаш! Съ-
вет може да даваш, но решение може да взема правителството и оторизираните органи. Никой
друг не може да взема решение. Така е било от памтивека и така ще бъде. Асоциацията и всички
други органи, които не разполагат с пари, не могат да вземат решение. Асоциацията провежда по-
литиката си чрез банките. Никой обаче не може да наложи на банките да кредитират неефективни
мероприятия. Когато държавата е заинтересована да се финансират по специални и други съобра-
жения обекти, икономическите показатели на които не отговарят на критериите на банката, тога-
ва тя осигурява съответните ресурси. В този случай държавата възлага на договорна основа на ед-
на от банките контрола за ефективно изпълнение на предоставените от нея ресурси.

Ако успеем да проведем всичко това, ще се сложи край на грубото администриране в ико-
номиката, ще изчезне субективизмът в планирането и контрола, ще се преодолее ведомствеността
и местничеството, българският лев действително ще придобие реална стойност и икономическа
сила. Това ще направи нашата икономика още по-динамична, още по-ефективна и т.н., и т.н.

Кое е тук главното? След утвърждаването на плана – това е работа на правителството, на
Политбюро, на Централния комитет на партията, когато слезе в икономическите организации, той
вече има съвършено друго проявление. Той не е административна, а се трансформира в икономи-
ческа категория. Иначе ще продължава сегашната система с всички нейни деформации.

Следователно решение може да взема само този, който има пари. Никой не може за сметка
на самоуправляващите се организации да подписва каквито и да е договори за кредити, без да има
пълномощия за това, и то писани пълномощия. Абсолютно никой – нито партиен, нито държавен
орган и т.н.

Значи планът като влезе в икономиката, той минава на релсите на „горещите“ пари.
Това трябва тук да се прибави, да се уточни, за да няма недоразумения.
Или с този проект, който е внесен, се издига ролята на търговската банка. Всички тези бан-

ки са в системата на нашата банка, но нашата банка е един касиер сега и нищо повече. Ако тя не
беше само един касиер, ние нямаше миналата година да хлътнем с един милиард и половина задъл-
жения към Запада. Сега можем само да получаваме доклади и причините за това, но не можем да
изменим обстановката, поради това, че са се разпореждали тези, които нямат пари. Няма пари, ме-
си се, решава, а не този, който отговаря, в това число и пред съда отговаря. Аз говоря грубо, за да
бъдем наясно, за да няма недоразумения.

Как може да не се считаме с тази закономерност, която ние открихме и с която всички се счи-
тат – някои не говорят, обаче в своята работа я прилагат навсякъде, че стопанинът е стопанин. Не
може друг да решава въпросите вместо него. Не може да се организират в чужбина корумпирани ор-
ганизации, които сега проверяваме. Пръснати са по целия свят и никой не ги контролира. Как може
такова нещо? Кой плаща? Сега плаща държавата, народът се разплаща за тези безобразия.
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Разбира се, въпросите са сериозни, който има позиция, който има мнение, трябва да си го
каже, тук е Политбюро.

Ние приключваме с този модел, така да се каже. Остават ни още 2-3 асоциации и отиваме
на принципно нова постановка. Това трябва да бъде ясно. Ще кажете: „Какво ще правим ние?“ То-
ва не значи, че ще останем без работа.

Този, който държи парите, той е силата, в смисъл, че може да взема решение. Банката не
може да бъде само касиер и да ни поставя пред свършени факти и вътре в страната, и международ-
но. След като всичко е изчерпано, на края да дойдат да ни кажат и ние само да наказваме хората.
На нас са оставили само да наказваме, да снемаме, да приветствуваме. Ние с банката и с Минис-
терството на финансите трябва да разговаряме много сериозно. Как така се получи, че навсякъде
на Запад можеш да намериш наши левове. Коя е тази държава, която не си пази парите? Има ли та-
кава държава в света? Що за Министерство на финансите и банки сме ние, че сме разпиляли бъл-
гарските левове навсякъде на Запад? Изнасят се български левове. Няма българин, който излиза,
да не носи в джоба си пари. Трябва да се знае, че ако той изнесе пари и го хванат, се лишава от
диплома, от звание, от всичко и отива в затвора. Как така? Това е български лев. Няма държава,
която да не си пази парите. Единствено ние сме се разпищолили. Навсякъде се продават българс-
ки левове. Вие изнасяли ли сте да продавате навън? Не сте. Всичко това е изнесено. Ние обвиня-
ваме поляци и други, но като хванат няколко души, да видиш как всичко ще се оправи. Цялата ни
финансова политика е шаткава, разложена, некомпетентна.

ГРИША ФИЛИПОВ:
За да може тази реформа да даде резултат, ние трябва да решим няколко неща или да оси-

гурим условия за осъществяване на тази реформа в практиката.
1. Аз изцяло споделям, че с тази банкова реформа ние фактически поставяме нашето плани-

ране на нова икономическа основа и утвърждаване на нов икономически подход на планиране. Се-
га реализацията на плана трябва да става чрез лева. За да стане това, ние трябва да приемем, че за
банката и банковата система като цяло е задължително достигането на крайните цели, които ние
поставяме с плана. Що се отнася до междинни задачи, до отделни конкретни въпроси, които са
разчетени в нашия план, в процеса на реализацията на тези крайни цели ние трябва да дадем пра-
во на банките, заедно със самоуправляващите се организации, според конкретните условия, да
приемат решения, да търсят алтернативните решения, които може да са по-ефективни от заложе-
ните в плана. Тоест ние трябва да създадем едно адаптивно, гъвкаво планиране, а не да кажем:
„Това сме приели, това е икона и никой не може да го мърда“. Този нов подход към планирането
изисква ние да преминем към т.нар. адаптивно планиране. Тоест планът винаги да бъде съобразен
с конкретните условия.

2. Ние трябва да преоценим и функциите на Министерството на финансите и функциите на
нашия бюджет, тъй като и чрез бюджета пари се предоставят на съответните организации. За да
действува тази реформа, ние значително трябва да разширим кредитните отношения, т.е. да сведем
до минимум чисто бюджетните безвъзмездни операции, за да не се допуска в оборота да навлизат
пари по различни канали и да подбиваме по този начин авторитета на парите и тяхната сила. Да-
же ако трябва правителството да даде за някои мероприятия бюджетни средства, и те трябва да се
използуват като кредитни средства, а не като пари, дадени от аллаха. Затова кредитните отноше-
ния трябва да бъдат тотални, а не всеки да чака да получи нещо от бюджета.

ТОДОР ЖИВКОВ:
И тук има нещо ново. Парите може да бъдат собственост, но все пак те са под контрола на

банката. Банката също носи отговорност как се използуват.

ГРИША ФИЛИПОВ:
3. Ефективното функциониране на новата банкова система предполага на всяка цена непре-

къснати грижи заа повишаване покупателната способност на нашия народ, т.е. да не допускаме по
никакви канали ние да подбиваме авторитета на лева. Щом като левът става нестабилен или поку-
пателната способност намалява, следователно ще намалява неговата организираща и преобразува-
ща сила. Второ, ние трябва да поддържаме и външноикономическото равновесие, за да не подби-
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ваме авторитета на лева в нашите външноикономически връзки. И трето, трябва строго да се спаз-
ва законът за търсенето и предлагането на пари. Ако в оборота имаме повече пари, значи парите
вече са обезценени. Не бива да допускаме диспропорции между търсенето и предлагането. Тряб-
ва да правим такъв механизъм и такива лостове да създаваме, че в определена степен да има извес-
тен недостиг на пари, за да има глад в стопанските организации да разкриват резерви, да повиша-
ват рентабилността, да изхарчват парите.

ТОДОР ЖИВКОВ:
Банката ще плаща основна лихва. Така че тя не може да ги държи, ако ги държи, трябва да

плаща лихви. Тя ще фалира. Ние трябва така да ги обвържем с икономическия механизъм, че ни-
кой да не може да мърда.

ГРИША ФИЛИПОВ:
От тази гледна точка не бива да делим парите на собствени и чужди. Парите трябва да дейст-

вуват по едни закони. Парите трябва да бъдат под контрол и да бъдат подчинени на общите закони.
4. За да действува тази реформа, трябва нов подход към кадрите в банковата система. Сега

не може вече в банката да работят чиновници, които да изпълняват нареждания. Сега в банките
трябва да работят банкери, които да могат да приемат сами решения, съобразно с конкретната си-
туация и да носят отговорност за тези решения.

ТОДОР ЖИВКОВ:
Компетентни хора трябва да работят. Те сега получават заплата...

ГРИША ФИЛИПОВ:
Затова трябва във връзка с провеждането на тази реформа ние да осигурим стабилност и да

подготвим тези кадри. Ние нямаме подготвени кадри за такава реформа и такава система за ръко-
водство, каквато сега се предлага. Трябва курсове да се организират или да изпратим ръководни
кадри в чуждестранни банки, особено западни, където да се запознаят с механизма на паричното
обръщение и банковото дело.

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:
Бих искал, другарю Живков, да предложа в материала, ако се приеме, че биха могли да се

внесат някои допълнения, макар че той е много силен документ, да се акцентира малко повече вър-
ху постановката за съревнованието между банките. Тя се съдържа в материала, но смятам, че от
изключително значение за цялата система ще бъде създаването на условия за съревнование меж-
ду банките.

Правилно е те да се специализират по отделни пробивни комплекси, но тук трябва да се
предпазим от опасността те да станат ведомствени банки, които да изпълняват административни-
те нареждания на ръководствата на съответните асоциации или тяхната воля, изразена по нефор-
мален начин, за да се защити това, което казахте в началото, че този, който има пари, той взема ре-
шения.

ТОДОР ЖИВКОВ:
Аз затова предлагам, докато се натрупа опит, директорите на банките да се назначават, а не

да се избират.

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:
Аз смятам, че за да бъдат парите действително „горещи“, една от предпоставките за това е

всяка търговска банка да може да обслужва всеки социалистически стопанин независимо от своя-
та секторна специализация. Всеки, който има пари, има право да оптимизира с помощта на всяка
от банките, която избере, своя паричен оборот. Или, както се изразяват в западното банково дело,
своя касов поток. Това би било една гаранция против ведомствеността и би повишило температу-
рата на паричните обръщения, както Вие се изразявате.

Въпросът за кадрите е изключително важен. Правилно е банкерът да има самочувствие, да
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знае, че зад него стои политическият авторитет, но ние ще срещнем големи трудности с кадрите
при това разрастване на банковите операции. Аз не бих казал, че нашите банкови кадри са слаби,
ние имаме добри кадри, въпросът е, че сега те работят в условия на едно административно банко-
во дело. Те са технически и професионално грамотни хора. Но те не са толкова много. И тук ре-
шенията са две: първо, срочна подготовка на висококвалифицирани банкери и финансисти, второ,
кибернетизация на банковото дело. Ние можем в разстояние на 2-3 години да осигурим пълна
електронизация на банковото дело.

Един голям въпрос е въпросът за банковата етика. Между впрочем интересно е, че сега на
Запад, особено в САЩ, този въпрос е много нашумял. Банките проникват дълбоко в порите на об-
ществото, на икономиката, и това създава условия за големи злоупотреби, за субективизъм и обо-
гатяване. Мисля, че политическата, обществената и стопанската функция на банкера става толко-
ва важна, че неговите лични качества, неговата етика, неговата обществена нравственост са един
проблем, който трябва да бъде специално разглеждан, когато се заемем с реализацията на концеп-
цията, която др. Живков предлага.

Бих искал да подкрепя най-горещо това, което казахте за необходимостта да защитим авто-
ритета и позициите на нашия лев не само във вътрешния оборот, но и в международния икономи-
чески оборот. Ние предприехме някои частични мерки. Налага се да разработим и то много бързо,
и да предприемем комплексни, масирани мерки, които да позволят да издигнем авторитета и да за-
щитим икономическия стабилитет на българския лев. Разбира се, този въпрос не може да се реши
само със санкции, но на този етап се налага да се засилят санкциите. Трябва да се ускори опреде-
лянето на реален, икономически обоснован коефициент на лева, който да се включи и в стоковия,
и в нестоковия оборот и на тази база да проведем защита на лева. Защото лев за долар е незащи-
тима позиция. Колкото и санкции да прилагаме, икономиката ще вземе своето. Защитата на лева
трябва да стане от една икономически обоснована позиция.

ПЕНЧО КУБАДИНСКИ:
Искам да се спра на няколко въпроса.
1. Може би трябва да се изменят някои лостове за регулиране на средствата чрез банката.

Аз смятам, че банката не може да държи пари в себе си, защото когато тези пари стоят, те са мър-
тви пари. Трябва да се направи нещо с лостовете, че този, който има и собствени капитали, да е
натиснат, когато той не ги пуска в обръщение, а да е поощрен финансово, когато пуска тези капи-
тали в обръщение. На мен ми се струва, че това е най-важното от цялото това звено – законно фи-
нансово обвързване, абсолютно поощряване на онзи, който е инициативен, на онзи, който е тръг-
нал напред, и на онзи, който има средства. Трябва да му искаме по-малко лихви, когато работи със
собствени средства и когато тези капитали, които той прилага, отиват за разширяване на възпро-
изводството, целенасочено към това, за което ние говорим. Когато той си държи парите в банка-
та, ние трябва да му сведем лихвата до минимум. Аз говоря за стимулите, които ще се дадат на ор-
ганизатора, на производителя. Това е много важно, защото тогава ще имаме „горещи“ пари. Тога-
ва ще поощрим талантливия ръководител, колектива, който залага най-много, и ще му дадем пред-
нина в развитието на едно супермодерно предприятие, защото той се съобразява и с вътрешния
пазар, и с международния пазар, с всичко.

2. По отношение на банковото дело. Вие казахте, че директорът на банката трябва да се
назначава. Аз обаче смятам, че има опасност, когато банката е моя, ние заедно сме заинтересова-
ни финансово по някои въпроси да отидем по една неправилна посока. Банката трябва да бъде съз-
дадена по направление на икономиката, но тя трябва да бъде независима. Тя ще бъде заинтересо-
вана дотолкова, доколкото контролира парите, които ще даде. Аз мисля, че „горещият“ лев тряб-
ва да бъде пуснат в обръщение така, че наистина да поощрява производителя, но [на] банката да е
гарантирано, че ще си вземе парите. Иначе каква файда ще има като фалира и банката, и фирмата.
Ние трябва да знаем накъде отиваме.

Аз лично смятам, че може би още един път трябва да се види и да се даде по-голяма неза-
висимост на банката и насока на банката, т.е. направление в даден клон в нашата икономика. Аз
също обръщам голямо внимание на собствените средства. Но ние трябва да наказваме, когато те-
зи собствени средства стоят, и да поощряваме, когато отиват в обръщение, особено когато носят
изгода по второ направление. Предприятията, които създадохме, направо ще закъсат, защото им
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даваме една перспектива от 5-6 години, а те сега не могат да свържат двата края, не могат да си из-
държат работниците. Банката сигурно няма да им даде пари, щом не могат да гарантират своето
собствено развитие. Тя ще помага на онези, които стъпват на краката си и ще върнат парите.

3. Искам да взема отношение и по въпроса за финансирането на някои обекти, които имат
далечна възвръщаемост или почти слаба възвръщаемост. Да вземем пристанищата и летищата. Из-
граждането на едно пристанище, на едно летище струва половин милиард лева. Никога не може да
се докаже на банката, че ако се изгради едно пристанище, парите ще бъдат върнати за 5-10 или 20
години. Те за по-малко от 30 години не могат да бъдат върнати. Но това пристанище е необходи-
мо за цялата страна. Това трябва да намери място в документа.

Или да вземем въпроса за пътищата. Поддържането на пътищата, изграждането на пътни-
те магистрали минава през тунели, през големи мостове. Един километър струва до 5 млн. лева.
Този, който дава парите, той не може да ги върне. Поддържането на тези пътища е много важна
работа. Трябва да се види въпросът с нашите пътища. Може една асоциация да се създаде, към ко-
ято банките и държавата ще имат специално отношение. Но въпросът за такива капиталовложе-
ния, които трябва да се доказват, е много важен.

4. Аз мисля, че големият въпрос е всички да работим за стабилитета на българския лев. Ко-
гато миналата година разглеждахме въпроса във Варна, някои другари казаха едно към три. Аз ка-
зах: турете го на кантара и да се каже точно колко трябва да бъде, а след това ще се борим за из-
дигане авторитета на лева. Но импровизорно едно към три носи много неща. Ние си обезценява-
ме лева. През това [време] доларът падна, а ние го направихме три лева за един долар. Смятам, че
това не е насочено към укрепване на лева. Съгласен съм, че трябва реална стойност на лева, но ре-
алната стойност не е едно към три.

5. Другари, трябва да знаем, че към селското стопанство следва да има специално отноше-
ние. Земеделската банка трябва да бъде на същите принципни основи, но трябва да има специал-
но отношение. Колкото повече продукция даде селското стопанство, толкова по-добре, тя може да
отиде и по второ направление.

Затова аз смятам, че тези документи, които Вие сте предложили, са много правилни и един-
ствено възможни, но преди окончателно да ги приложим, може би при Вас да се извикат някои
банкови магнати, да се огледат още един път, за да допуснем най-малко неща, които след това да
коригираме.

[...]
ТОДОР ЖИВКОВ:
Не е целесъобразно в една селищна система да се създават няколко банки. Народната бан-

ка ще изпълнява тези функции. Тук е предвидено културата да се обслужва пряко от Народната
банка, като Народната банка си създаде специален орган.

ВАСИЛ КОЛАРОВ:
Това, което др. Живков предлага, е възлов въпрос – Външнотърговската банка да запази

известна координация върху излизането на многото банки на международните пазари, за да не ста-
не така, че нашите банки вън да се конкурират и България да губи.

ТОДОР ЖИВКОВ:
Правилно. Това може да се отбележи. Главната координация е на Народната банка и на

нейния външнотърговски филиал.

ВАСИЛ КОЛАРОВ:
Ние усещаме, че ще има някои подводни камъни в изпълнението на това, но затова ще има

нормативни актове на правителството, ще има творческо прилагане на тези разпоредби и т.н. Ето
един подводен камък. Правилни са тези съображения, че банката трябва да участвува в разработ-
ването на плана. Но някой път банката не я привличат да участвува в разработването на плана.
Например по валутния план по второ направление тази година се предвижда България да спечели
1 млрд. и 400 млн. долара повече от миналата година. Първите два месеца ние вървим на равнище-
то на миналата година. Ако кажете, че банката трябва да бъде разстреляна, че трябва да отидем на
съд, ние ще отидем. Но трябва в този смисъл изцяло да се изпълни постановката банката да учас-



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
173

твува активно, когато се прави планът, защото след това не могат да се оправят някои неща.

ТОДОР ЖИВКОВ:
Въпросът, който повдигна др. Пенчо Кубадински, заслужава внимание. Аз мислих по този

въпрос как да направим. Става дума за тъърговските банки – дали да ги откъснем от асоциациите.
В концепцията е заложено следното: това са банки на производителите. Това не значи, че произ-
водителят не може да отиде в друга банка. Той може да отиде в която си иска банка. Това са бан-
ки на производителите. Те си избират и ръководство на тази банка. Но поради това, че нямаме
натрупан опит в това направление, аз предлагам временно директорът да се назначава, а не да се
избира. Всички други се избират, само директорът се назначава.

Дайте да обмислим дали да отидем на този вариант, който се предлага, или да отидем към
това, което др. Пенчо Кубадински предлага – банката да бъде прикрепена към съответните асоци-
ации и самоуправляващите се системи. Но на мен ми се струва, че ако възприемем това, което е
сега, става по-бързо срастване на финансовия с производствения капитал.

А що се отнася до разнобой, няма да има разнобой, тъй като има съвпадение на интереси-
те. И ако икономически ние отработим това добре, мен ми се струна, че противоречия няма да
има.

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:
Важното е да защитим банката от принуждение да дава пари за лоша работа.

ГРИША ФИЛИПОВ:
Лош проект тя не може да кредитира.

ТОДОР ЖИВКОВ:
Да се уточни това.

Стенограф: М. Далекова

Приложение 1
ПРОЕКТ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА БАНКОВАТА РЕФОРМА

В заключителното слово на другаря Тодор Живков на Декемврийския пленум на ЦК на
БКП от 1986 година, в съображенията му по някои въпроси на икономическия механизъм от 8 ок-
томври 1986 год., в доклада пред Декемврийския пленум (1986 година), в материалите и решени-
ята на Тринадесетия конгрес на Българската комунистическа партия и на Януарския пленум на ЦК
на БКП от 1986 година, се формулираха изисквания за утвърждаване на принципно нов подход в
развитието на банковото дело у нас и за радикално повишаване ролята на банките в ръководство-
то на икономиката; постави се задачата за превръщането на банковата система и на банковия ме-
ханизъм във фактор за формиране и реализиране на партийната и държавната политика, за внед-
ряване на постиженията на научно-техническата революция чрез технологично обновяване на
производството, непрекъснато усъвършенствуване на продуктовата структура и конструкциите,
водещи до дълбоки качествени изменения в производството.

В съответствие с тези постановки, решения и указания, необходимо е у нас да се извърши
банкова реформа. Принципното изискване към тази реформа е следното.

В условията на извършващия се под ръководството на партията исторически поврат към
все по-пълно и комплексно опознаване и използуване на обективните закономерности в обществе-
но-икономическото развитие, банковата дейност и банковата система също да се приведат в съот-
ветствие с изискванията на обективните закономерности на социалистическото развитие като ця-
ло, както и по-специално с обективните закономерности на самото банково дело на този етап. По-
нататък решително да се дава превес на икономическите подходи в работата на банките и да се ог-
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раничават административните методи в тяхната дейност.

I. По създаването на Стопанската банка и на другите нови търговски банки
1. Стопанската банка, Земеделската и кооперативна банка и Банката за развитие на индус-

трията за потребителски стоки да се учредят като търговски банки на самоуправляващи се стокоп-
роизводители въз основа на доброволно членуване и участие със съответната сума в уставния
фонд на банката. 50 на сто от уставния фонд на тези банки да се внесе от БНБ.

2. Всяка търговска банка, независимо от основната си специализация, да има право:
– да кредитира самоуправляващи се стопански организации в национална и в чуждестран-

на валута;
– да участвува със свой дял от средства в съвместни предприятия със самоуправляващи се

стопански организации;
– да приема депозити от собствени средства в левове и в чуждестранна валута на самоуп-

равляващи се стопански организации; както и
– да осъществява банково обслужване на граждани.
3. По принцип, след като се създадат необходимите условия, всяка от трите търговски бан-

ки – СБ, ЗКБ и БРИПС да може да обслужва разплащанията със собствени средства в левове на
С[амоуправляващи се] С[топански] О[рганизации] (да води разплащателни сметки на ССО, да
осъществява техните разплащания и касовото им обслужване).

С оглед да не се допуснат смущения в банково обслужване на ССО в началния период на
банковата реформа, банковите функции по обслужване разплащанията със собствени средства на
ССО в левове, първоначално да преминат от БНБ към СБ и в ограничен мащаб – към Б[анка за]
С[топански] И[нициативи], която натрупа опит по кредитирането и другите банкови дейности без
да има клонове в страната.

ЗКБ и БРИПС да започнат да осъществяват обслужване разплащанията със собствени
средства на ССО след 1987 год., в зависимост от степента им на готовност, след като укрепнат
Централните им управления и могат да пристъпят към създаване на клонове в страната. Оттогава
нататък обслужването на  разплащанията със собствените средства в левове да може свободно да
се договаря между всяка ССО и всяка търговска банка.

4. Търговските банки да насърчават срастването (съвместното формиране и използуване)
на парични ресурси на банките и на производствените ССО. Главните форми на това срастване да
бъдат:

– банковото дялово участие в съвместни предприятия със ССО;
– участието на ССО със собствени средства като акционери в търговски банки;
– участието на представители на банките в колективни органи за управление на основни

ССО;
– участието на представители на ССО в колективни органи за управление на банките.
5. Всяка търговска банка да осъществява дейността си на пълна стопанска сметка като

ССО. В условията на социалистическа конкуренция с другите търговски банки, тя да осигурява
ефективно насочване на кредитните ресурси и извършване на другите банкови дейности.

Търговската банка да покрива изцяло от приходите си своите разходи като се стреми раз-
ходите є да бъдат възможно най-малки и на тази основа да създава повече печалба от единица соб-
ствени парични ресурси. Търговската банка да разпределя печалбата си в съответствие със специ-
фични правила за управление на търговските банки, утвърдени от Министерския съвет.

Отчислението за фонд „Работна заплата“ на всяка от търговските банки да бъде остатъчна
и резултативна величина, която да нараства съобразно нарастването на общия доход. Това отчис-
ление да се прави в рамките на остатъка от дохода на търговската банка, след като от него се пла-
ти данъкът върху печалбата за държавата (55 на сто) и след отчисленията за кредитния, запасния,
инвестиционния, резервния и другите фондове на банката.

6. Търговските банки да носят икономическа отговорност заедно със ССО за постигнатите
стопански резултати. Икономическата отговорност на търговските банки да се заключава в след-
ното:

– когато търговска банка има трудносъбираеми или несъбираеми кредити, тя да понася
всички произтичащи от това неблагоприятни последици, като задължително да отделя средства от
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печалбата си, след облагането є с данък за държавата, по целеви фонд „Запасен“ за покриване на
загуби от подобни кредити;

– когато съвместно предприятие с банково дялово участие не реализира печалба, търговс-
ката банка-съдружник да понася съответната загуба от неполучаването на доход от внесените бан-
кови средства;

– при ликвидация на самоуправляваща се стопанска организация поради финансова несъс-
тоятелност, търговските банки, от които тя е получила кредити, да покриват за сметка на свои соб-
ствени средства и приходи невъзвръщаемата част от кредитите;

– когато съвместно предприятие с банково дялово участие се ликвидира поради финансова
несъстоятелност, търговската банка-съдружник да губи съответната част от дяловото си участие;

– когато търговска банка приключи цялостната си дейност за годината със загуба, Българ-
ската народна банка след съответен анализ да внася предложение в Министерския съвет за реор-
ганизиране или прекратяване на дейността є и за търсене на отговорност от ръководството;

– заплатата на ръководните кадри и специалистите в търговските банки да се постави в за-
висимост от постигнатите стопански резултати от банковите кредити и от банковото дялово учас-
тие в обслужваните самоуправляващи се стопански организации, както и от равнището и от по-
добряването на рентабилността на банковата дейност, в съответствие с утвърдени вътрешни пра-
вила.

7. Търговските банки, съответно ССО, да носят по-конкретна отговорност и за собствена-
та им стопанска дейност, както следва:

– търговската банка да отговаря за съхраняването, за най-ефективното използуване и за
умножаването на първоначално предоставените є за стопанисване от акционерите парични ресур-
си, както и на другите парични ресурси, създадени и привлечени допълнително от нея;

– ССО да отговаря за съхраняването, за най-ефективното използуване и за умножаването
на първоначално предоставените є за стопанисване от обществото производствени фондове и дру-
ги ресурси, както и на създадените и привлечените от нея допълнително ресурси.

8. Търговската банка да разработва свой кредитен и касов план при спазване на утвърдени-
те нормативи, регулатори и изисквания на основата на диалог с кредитираните и обслужвани от
банката ССО във връзка с разработването на финансовите, кредитните и касовите им планове,
както и на основата на диалог с БНБ.

9. Търговските банки да упражняват контрол чрез лева за ефективното използуване на соб-
ствените средства и на предоставените кредити на обслужваните и кредитираните ССО, в съответ-
ствие със стратегията, определена в държавния план за научно-техническо и социално-икономи-
ческо развитие на страната и решенията на Народното събрание, Държавния и Министерския съ-
вет.

За целите на контрола търговските банки да анализират текущо резултатите от стопанска-
та дейност на ССО.

Когато се очертават несъответствия между плановете на ССО и тяхното фактическо изпъл-
нение, както и, по-конкретно, когато ССО не постигат договорената ефективност или другите ре-
зултати от използуването на вложените банкови ресурси, в резултат на което не са платежоспо-
собни, търговските банки гъвкаво да прилагат мерки за предоставяне на временни облекчения или
за банкова икономическа принуда, с оглед да се подпомага преодоляването на несъответствията.

Когато търговските банки изчерпят своите компетенции и се очертава да не бъдат преодо-
лени несъответствията, те да правят предложения до компетентните органи и до БНБ за други
мерки, включително, ако това се налага, и за промяна на икономически нормативи и регулатори.
Това не бива да ограничава търговските банки да предлагат съответната самоуправляваща се сто-
панска организация да бъде обявена в икономическа несъстоятелност, в съответствие с Правилни-
ка за стопанската дейност.

В случай на отклонения от утвърдената стратегия, търговските банки да не предоставят
кредити, да не разрешават по-нататъшно използуване на собствени средства на ССО и да уведомя-
ват съответните държавни органи.

10. Когато при осъществяване на дейността си търговските банки констатират данни за
безстопанственост и нецелево използуване на средства, за даване на неверни сведения, за приема-
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не или доставяне на некачествена продукция, за щети от неоправдан стопански риск и за други
престъпления против социалистическото стопанство, търговските банки да уведомяват органите
на прокуратурата.

11. Когато в дейността си търговските банки установят, че самоуправляваща се стопанска
организация не е изпълнила разпоредба на Правилника за стопанската дейност, те да уведомяват
съответните компетентни органи и БНБ.

12. При осъществяване на функциите си търговските банки активно да ползуват помощ и
да водят диалог с компетентните органи в страната като съветите при Министерския съвет, Дър-
жавния комитет по изследвания и технологии, Държавната планова комисия, Министерството на
финансите, БНБ, Комитета по цените, Комитета по труда и социалното дело, Комитета по качес-
твото и други.

13. Търговски банки и самоуправляващи се стопански организации могат да създават по
установения ред консорциуми, в това число и с участие на чуждестранни фирми и банки, с оглед
комплексно и ефективно да се модернизират отделни дейности и отрасли в народното стопанство,
включително и на основата на създаване на нови дълготрайни ресурси за износ.

С договорите за консорциуми задължително да се осигурява пълна обвръзка на левовите и
валутните разходи за инвестиции с постъпленията на левове и на друга валута за изплащането на
разходите, в това число и на евентуалните кредити, заедно със съответните лихви.

14. При насочването на кредитните си ресурси за внедряване главно на нови високоефек-
тивни технологии и техника, търговските банки да прилагат конкурсното начало като провеждат
конкурси за кредитиране на капиталните вложения. Критерии при конкурсите за кредити за капи-
тални вложения в новите условия да бъдат: срокът за издължаване на кредита заедно с лихвите,
определен на основата на рентабилността, платежоспособността на кредитополучателя и лихвени-
те условия.

15. Да се усъвършенствува дейността по банковата технико-икономическа експертиза при
провеждане на конкурсите за проектните работи и за капиталните вложения, както и при финанси-
рането на инвестициите от търговските банки.

Във връзка с това могат да се назначават по конкретни поводи външни експерти и специа-
лизирани експертни съвети; най-широко да се привличат компетентни научно-технически специа-
листи от другите звена в страната, както и специалисти с голям опит от практиката. При необхо-
димост търговските банки да подлагат отделни важни проектни решения и на международна екс-
пертиза в другите братски социалистически страни и преди всичко в Съветския съюз, както и в
развити капиталистически страни.

16. Търговските банки да могат да предоставят валутни кредити за доставка на съвременни
технологии, машини, съоръжения и оборудване за инвестициите на ССО, в случаите, когато от
внедряването на внесените машини предприятието или обединението пряко ще реализира допъл-
нителни валутни ресурси (включително и от икономия на валута за предвиден внос), от които в
кратък срок да погаси кредита и пазарните лихви.

17. За да се издигне рязко взискателността по обезпечаване на банковите кредити в левове
и във валута, предоставяни от търговските банки, занапред те да осигуряват при необходимост
предоставяните кредити чрез залог и ипотека, съответно в левове или във валута.

18. Търговски банки да осъществяват при нови изисквания кредитирането за оборотни
средства на ССО у нас. Да се засили взискателността по отношение на целевото използуване и
обезпечението на банковите кредити. Да нараства делът на целевите кредити, с които се авансира
доставката на конкретни суровини, материали, горива като съответно се договаря конкретен гра-
фик за издължаване на кредитите, съобразно реализацията на готовата продукция.

19. Да се нормализира съотношението между собствените оборотни средства на ССО и из-
ползуваните от тях банкови кредити за оборотни средства.

На предприятията със сезонна дейност постепенно да се осигурят собствени оборотни
средства в размер на минималната годишна потребност от оборотни средства. С банкови кредити
да се покриват само сезонните отклонения. В останалите производствени, търговски и други пред-
приятия постепенно собствените оборотни средства да покриват примерно поне 50–70 на сто.

Банките да трансформират една част от кредита за оборотни средства на предприятията с
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рентабилност над 20 на сто, в петгодишен кредит за прираст на собствените оборотни средства с
лихва 4 на сто.

20. При търговските банки да се създаде особен фонд „Запасен“ в левове за посрещане на
рискове по кредитирани от банката научно-технически и други мероприятия, и с оглед чрез кре-
дитната форма на финансиране да може да се прекратява своевременно изразходването на средс-
тва за отделни научно-технически внедрявания, когато те са се оказали недостатъчно ефективни.

21. Към търговските банки да се създаде и специален фонд в левове за взаимообвързани
сделки – уравнителен фонд. За сметка на средства по този фонд да могат да се покриват евентуал-
ни разлики в левове, когато част от обвързани операции създава значителни валутни ресурси, но
няма достатъчна левова ефективност, а комбинация от няколко сделки осигурява пълно валутно и
левово самофинансиране на взаимообвързаните сделки.

22. СБ да обслужва и финансирането на капиталните вложения в непроизводствената сфе-
ра, с оглед да не се създава другаде дублиращ банков апарат за тази цел.

23. СБ да ръководи заедно с Министерството на финансите работата по новоучредявания
самообновяващ се Фонд за държавно кредитиране, от който ще се предоставят кредити за необхо-
дими обекти, които не могат да се кредитират от търговските банки.

24. СБ да се изгради като система, която включва Централно управление в София и клоно-
ве в окръжните градове и в други по-големи населени места.

25. С оглед да се отговори на изискванията търговските банки да бъдат по-демократична
форма на банково обслужване на ССО, всяка от тях да се създаде като акционерно дружество и да
се ръководи от Общо събрание на акционерите, което избира Съвет на акционерите, Контролен
съвет и Управителен съвет.

II. По издигането ролята на БНБ като банка на държавата-собственик

26. По-нататък да се активизира дейността на БНБ по управлението на единния паричен
оборот. При разработването на плана на национално равнище БНБ да участвува по-активно със
свои разработки в съставянето на сводния финансов план на страната и по-специално при разра-
ботването на балансите за разпределението на националния доход за натрупване в основни сред-
ства и в материални оборотни фондове, както и за потребление; в разработването на баланса на
паричните доходи и разходи на населението; при съставянето на валутните баланси и валутния
план на страната, както и на платежния баланс.

БНБ да организира разработването на кредитния план, както и на касовия план на страна-
та. На основата на кредитния план БНБ да определя, освен другото, изменението на дълга на ико-
номиката от банкови кредити в левове, общо от банките и по отделни банки, в диалог с тях. Ана-
логично, на основата на валутния план, БНБ да разработва изменението на дълга на икономиката
във валута общо и по банки. На основата на касовия план БНБ да разработва изменението в маса-
та на наличните пари в обращение общо за страната, както и нетния принос на всяка от банките за
тези изменения.

27. БНБ самостоятелно и с други компетентни органи да събира и анализира данни за раз-
витието на икономиката, за въздействието на банковата дейност, за резултатите от изпълнението
на плана на самоуправляващите се стопански организации и на държавния план, както и обобще-
ните тенденции на развитието. На тази основа, когато това се налага, тя да променя съответно
банковите икономически нормативи, регулатори и изисквания към търговските банки, както и рав-
нището на основния лихвен процент в рамките на определения минимален и максимален размер.
При необходимост да внася в съответните компетентни органи предложения за промяна на други
икономически регулатори, както и за други налагащи се мерки.

28. БНБ да регулира дейността на отделните банки и да въздействува върху останалите
банки за безусловна надеждност на банковата система предимно с икономически лостове.

29. БНБ да проведе съществено усъвършенствуване на лихвената система у нас.
Чрез определянето на основния лихвен процент като база за олихвяване на ресурсите, ко-

ито ще ползват другите банки от БНБ, да се създадат условия преобладаващата част от кредитите
да се предоставят от търговските банки на ССО като договорената лихва съдържа в себе си две
части: променлива с течение на времето база – основния лихвен процент, и фиксирана в договора
надбавка над него.
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Аналогично, основният лихвен процент да бъде база и за лихвените проценти по депозити-
те в левове в банките на ССО.

Лихвеният процент по кредитите на търговските банки за ССО, който се договаря, да не
бъде по-голям от основния лихвен процент плюс надбавка до 2 пункта. За най-важната част от
кредитите за развитие на ССО, а именно – за кредитите за технологично обновяване на ССО, да се
прилага 2 пункта отстъпка.

30. И занапред БНБ да продължи да организира и координира разплащателните и кредит-
ните операции с чужбина, да определя курсовете на чуждестранните валути по отношение на ле-
ва, да купува, продава и съхранява злато, сребро и други валутни ценности, да участвува в рабо-
тата на международните социалистически банки и да провежда сътрудничеството с другите меж-
дународни и централни банки.

31. БНБ да разработва основните правила за функционирането на банките у нас. Най-важ-
ните от тях да се утвърждават от висшите органи в страната. Друга част от основните правила за
функционирането на банковата система да се утвърждава от БНБ. На тази основа, всяка от банки-
те да утвърждава инструкции за своята дейност.

32. Общото методическо ръководство по кибернетизацията на банковата дейност у нас да
продължи да се осъществява от БНБ. Отговорността за кибернетизацията на всяка една от банки-
те изцяло да се носи лично от първите им ръководители.

33. В съответствие с новите изисквания по контрола, БНБ да осъществява внимателен кон-
трол главно на входа и на изхода от дейността на всяка една от банките, без да опекунствува вър-
ху тяхната работа.

34. В основния колективен орган на БНБ – Управителния съвет, да участвуват председате-
лите на основните други наши банки, други ръководители от БНБ, както и представител на ССО,
определян по предложение на председателя на БНБ, съгласувано с председателя на Българската
индустриална стопанска асоциация.

35. Във връзка с изложените по-главни направления за усъвършенствуване на дейността на
БНБ, да се извършват съответни промени и в организационната структура на Централното управ-
ление и клоновете на БНБ.

БНБ да прехвърли на СБ около 50-70 на сто от персонала на своите окръжни клонове и из-
цяло – досегашните районни банкови клонове. Във всеки окръжен град БНБ да създаде свое ок-
ръжно управление. Окръжните управления на БНБ да изпълняват основните є функции на терито-
рията на окръга: планово-аналитична, включително и по дейността на останалите банки; емисион-
на и касова; счетоводно-разплащателна, включително и по съхраняване остатъците от средствата
на останалите банки в окръга; организиране касовото изпълнение на бюджета.

*
*        *

36. Под контрола на БНБ Българската външнотърговска банка да изпълнява и функции по
контрола чрез валутния лев върху валутната самоиздръжка на ССО; съхраняването и умножаване-
то на валутните резерви на страната; обслужването на валутните ни задължения; отношенията с
международните социалистически банки; и т.н.

Като се имат пред вид отговорните задачи, които страната има да решава във валутната об-
ласт в обозримия период, да се съхрани на този етап в БВБ концентрацията по обслужването на
разплащанията със собствена валута по второ направление на ССО.

БВБ да активизира дейността си и като банка на стопаните – ССО. В това отношение бан-
ката на по-широка основа да предоставя необходимите валутни кредити на ССО, да създава необ-
ходимите условия да функционира системата на валутната самоиздръжка на ССО у нас.

37. В съответствие с изискването на ХIII конгрес на БКП за ускоряване изграждането на
малки и средни предприятия и мощности на високо технологично ниво, Банката за стопански ини-
циативи да се развие по-нататък като основна банка за създаване и обновяване на малки и средни
предприятия и мощности.

БСИ да обхване банковото обслужване и въздействие по целия възпроизводствен цикъл на
малките и средни предприятия и на някои нови организационни форми по внедряване на научно-
техническия прогрес от асоциативен тип, с оглед да се гарантира цялостен контрол чрез лева вър-
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ху тяхното развитие като самоуправляващи се системи.
38. ДСК да се превърне докрай в банка за спестяване и кредитиране на населението и на

обществените организации. ДСК може да поеме обслужване на част от валутните влогове на  на-
селението. Тя да осъществява комплексното обслужване на гражданите по изграждането на жили-
ща, както и на другите инвеститори, когато жилищата се строят за продажба на населението.

За да се създадат условия да се подобрява банковото обслужване на гражданите, и остана-
лите търговски банки у нас да могат свободно да привличат влогове от гражданите и да ги креди-
тират, в рамките на ограничителите, определени от нормативните разпоредби и нормативите и ре-
гулаторите на БНБ. При това да не се допуска конкуриране по лихвите на привличаните влогове
и депозити, както и на кредитите за населението. Съревнованието между банките за привличане на
повече вложители или кредитополучатели да става на основата на по-доброто обслужване от раз-
личните банки.

39. Банковата реформа да се извърши без да се допусне смущение в банковата дейност. За
целта да се възприеме определена етапност в осъществяването на преустройството. Необходимо е
централните и местните партийни и държавни органи да подпомогнат активно реформата.

40. Поради липсата на опит в други страни при осъществяването на такава мащабна банко-
ва реформа, който би могъл да се използува директно и при нашите условия, много внимателно да
се следи процеса на осъществяване на реформата и при необходимост бързо да се внасят нужни-
те уточнения.

София, февруари 1987 година

Приложение 2
ПРОЕКТ

ПРАВИЛНИК ЗА БАНКИТЕ

Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Банковата дейност в страната се осъществява в съответствие с изискванията на
обективните закономерности на социалистическото развитие като цяло, както и по-специално с
обективните закономерности на развитието на самото банково дело. Банките дават превес на ико-
номическите подходи в работата си и ограничават административните методи в своята дейност.

(2) Банките чрез своята дейност по кредитирането, разплащанията, паричното обращение,
дяловото участие в съвместни предприятия, контрола по валутната самоиздръжка, участието в ди-
алога по разработването на плановете, анализирането на резултатите от стопанската дейност, кон-
трола чрез лева и регулирането на паричния оборот с банковите лостове, както и чрез другите бан-
кови операции и услуги на народното стопанство и населението, съдействуват за създаване на ус-
ловия, въздействуват и активно подпомагат самоуправляващите се стопански организации да осъ-
ществяват стратегията на развитието като внедряват постиженията на научно-техническата рево-
люция; обновяват технологиите и продуктите; на тази основа повишават конкурентноспособност-
та на продукцията и ефективността на стопанската си дейност; реализират темповете, пропорции-
те и целите по държавния план; постигат качествено нов растеж в икономиката.

Чл. 2. Банки са:
1. Българската народна банка (БНБ), която е централната банка на социалистическата дър-

жава;
2. банки, образувани като акционерни дружества с участие на самоуправляващи се стопан-

ски организации и на БНБ, наричани по-нататък за краткост „търговски банки“:
а) Стопанската банка (СБ);
б) Българската външнотърговска банка (БВБ);
в) Банката за стопански инициативи (БСИ);
г) Земеделската и кооперативна банка (ЗКБ);
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д) Банката за развитие на индустрията за потребителски стоки (БРИПС);
е) други търговски банки, образувани по реда, установен с този правилник.
3. Държавната спестовна каса (ДСК). Тя е специализирана спестовно-кредитна банка за об-

служване на населението и може да осъществява банково обслужване и на самоуправляващи се
стопански организации с местно значение.

Чл. 3. Банките извършват своята дейност в съответствие със законите, указите, актовете на
Министерския съвет и уставите си.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а.е. 2703, л. 1, 5–20, 91–105. Копие. Машинопис.

№ 457

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАНКОВАТА
СИСТЕМА

София, 3 юни 1987 г.

Препис-извлечение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
от 3 юни 1987 година

ЗА преустройството на банковата система

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. Приема Правилник за банките.
Чл. 2. (1) Търговските банки да поемат, с тяхно съгласие, от следващия работен ден от об-

народването в Държавен вестник на обявлението за вписването им в съда активите, правата и за-
дълженията на Българската народна банка по сключените до тази дата договори със самоуправля-
ващите се стопански организации за кредит във връзка с инвестиционната дейност в национална и
в чуждестранна валута, както следва:

1. Банка „Електроника“ – за самоуправляващите се стопански организации, които са основ-
ни членове на асоциация „Електроника“;

2. Банка „Биохим“ – за самоуправляващите се стопански организации, които са основни
членове на асоциация „Биотехнологическа и химическа промишленост“;

3. Банка „Автотехника“ – за самоуправляващите се стопански организации, които са основ-
ни членове на асоциация „Транспортна, селскостопанска и строителна техника“;

4. Земеделската и кооперативна банка – за самоуправляващите се стопански организации,
които са основни членове на асоциациите „НАПС“ и „Горско стопанство и горска промишле-
ност“, както и за кооперативните организации;

5. Строителната банка – за самоуправляващите се стопански организации, които са основ-
ни членове на асоциация „Строителство и строителна индустрия“;

6. Транспортната банка – за самоуправляващите се стопански организации, които са асоци-
ирани като основни членове към Министерството на транспорта;

7. Банката за стопански инициативи – за самоуправляващите се стопански организации, ко-
ито са основни членове на асоциация „Индустрия за човека“;

8. Стопанската банка – за останалите самоуправляващи се стопански организации.
(2) Препоръчва Банката за стопански инициативи (Минералбанк) да се преустрои в търгов-

ска банка по смисъла на Правилника за банките.
(3) Българската народна банка въз основа на договори да предостави кредити на търговски-

те банки за покриване на активите, поети от тях по ал. 1. Кредитите и лихвите да се издължават от
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съответните търговски банки на Българската народна банка в сроковете, по които тя е била дого-
ворила към датата на прехвърлянето на активите погасяването на кредитите от самоуправляващи-
те се стопански организации – кредитополучатели.

(4) Дава съгласие Банката за стопански инициативи да извършва и текущото (оперативно-
то) банково обслужване на самоуправляващите се стопански организации от асоциация „Индуст-
рия за човека“, които имат седалище в София, като поеме съответните права и задължения на Со-
фийската градска банка към тях.

Чл. 3. Към централното управление на Българската народна банка да се обособи Генерал-
на дирекция за банково обслужване на организациите от извънпроизводствената сфера. Управи-
телният съвет на Българската народна банка да утвърди правила за управлението и дейността є.

Чл. 4. Препоръчва на търговските банки да създадат Съвет на председателите на търговс-
ките банки. Председателят на Съвета се поканва да участвува в заседанията на Управителния съ-
вет на Българската народна банка. Съветът приема правилник за устройството и дейността си.

.....................................................................................................................................................
Чл. 6. Дейността и съответните права и задължения на Българската народна банка по фи-

нансирането, кредитирането и контрола на жилищното строителство на народните съвети, ведом-
ствата и другите социалистически организации да преминат от 1 януари 1988 г. към Държавната
спестовна каса.

.....................................................................................................................................................
Чл. 8. Спестовно-кредитни, кооперативни и други сдружения не могат да предоставят кре-

дит на социалистически организации или на граждани, които не са техни членове.
.....................................................................................................................................................

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:
1. Правилникът за банките (ДВ, бр. 102 от 1982 г.);
2. Членове 5, 27, 31, ал. 2 и 3, чл. 36, ал. 6, чл. 43 и 51, ал. 3 и 4 от Правилника за отноше-

нията с банките в народното стопанство (обн., ДВ, бр. 65 от 1978 г.; изм. и доп., бр. 2 и 90 от
1980 г., бр. 102 от 1982 г.).

.....................................................................................................................................................

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Георги Атанасов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Иван Шпатов

ЦДА, ф. 136, оп. 80, а.е. 39, л. 77–79.  Препис. Машинопис.
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№ 458

ПРАВИЛНИК ЗА БАНКИТЕ*

София, 3 юни 1987 г.

ПРАВИЛНИК ЗА БАНКИТЕ
С о ф и я

Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник урежда управлението на банковата дейност, правата, задължени-
ята, отговорностите на банките и отношенията помежду им, както и със самоуправляващите се
стопански организации (ССО).

(2) Главна задача на банките е чрез цялостната си дейност с икономически средства да съ-
действуват за повишаване ефективността на икономиката, за прогресивно преструктуриране и
технологично обновяване на производството, за осъществяване на държавната стратегия за качес-
твено нов растеж в икономиката.

Чл. 2. Банки са:
1. Българската народна банка (БНБ), която е централната банка на социалистическата дър-

жава;
2. търговските банки (ТБ):
а) специализираните търговски банки;
б) Българската външнотърговска банка (БВБ);
3. Държавната спестовна каса (ДСК).

Глава втора
Българска народна банка

Раздел I
ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА

Чл. 3. (1) Българската народна банка участвува в разработването и провежда държавната
политика в банковата дейност в левове и валута с оглед да се охранява, регулира и стабилизира
националната парична единица – левът.

(2) Българската народна банка:
1. пуска налични пари в обръщение и регулира паричното обръщение;
2. координира и контролира дейността на другите банки;
3. разработва проектите на кредитния и на касовия план на страната, участвува при съста-

вянето на сводния финансов план, на баланса на паричните доходи и разходи на населението, на
валутния план и на платежния баланс;

4. разработва и предлага за утвърждаване от Министерския съвет принципите на лихвена-
та политика, минималния и максималния размер на основния лихвен процент; другите лихвени
равнища;

5. съхранява свободните средства на другите банки; предоставя им кредити, организира и
осъществява разплащанията между банките;

6. извършва текущо банково обслужване на ССО и на организациите от непроизводствена-
та сфера;

7. съхранява свободните средства на бюджета и застрахователните органи и организира ка-
совото изпълнение на бюджета;

8. координира банковите външноикономически отношения; определя курсовете на чуждес-
транните валути към лева;  координира управлението на националните валутни резерви; оперира
с благородни метали;
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9. насърчава внедряването на прогресивни методи и  технически средства в банковото де-
ло, които засягат и други банки.

(3) Българската народна банка самостоятелно и с други компетентни органи анализира дан-
ни за развитието на икономиката, за въздействието на банковата дейност, за резултатите от изпъл-
нението на плановете, както и обобщените тенденции на развитието.

(4) Дейността на БНБ по обслужването на търговските банки, ССО и другите социалисти-
чески организации се осъществява на стопанска сметка по установени от Министерския съвет
правила.

Чл. 4. (1) Българската народна банка провежда координационните и контролните функции
по отношение на другите банки въз основа на решения на Управителния съвет (УС) и на предсе-
дателя є в съответствие с тяхната компетентност.

(2) Българската народна банка осъществява функциите по предходната алинея чрез прила-
гане на икономически средства за въздействие.

(3) Българската народна банка на основата на кредитния план, на валутния план и на балан-
са на паричните доходи и разходи на населението на страната определя ежегодно на всяка търгов-
ска банка след съответен диалог с нея:

1. най-голямото допустимо увеличение или необходимото най-малко намаление на общия
дълг в левове на самоуправляващите се стопански и другите организации към съответната банка;

2. най-голямото допустимо увеличение или необходимото най-малко намаление на нетния
дълг в социалистическа и несоциалистическа валута, резултат от дейността на съответната банка;

3. най-голямото допустимо увеличение или необходимото най-малко намаление на масата
на наличните пари в страната, пуснати в обръщение чрез съответната банка.

Чл. 5. (1) Българската народна банка регулира кредитните ресурси на ТБ, като:
1. предоставя на договорна основа допълнителни ресурси във вид на краткосрочни депози-

ти и средносрочни кредити или ограничава ползването на такива депозити и кредити;
2. прави предложение пред Министерския съвет за определяне и изменение на минималния

и максималния размер на основния лихвен процент.
(2) Българската народна банка определя:
1. най-малкия допустим относителен дял, в който кредитните вложения в ТБ следва да бъ-

дат покрити със собствени ресурси;
2. най-малкото допустимо съотношение между собствените ресурси на търговската банка и

на рисковите балансови активи и други извънбалансови ангажименти на търговската банка;
3. най-малките допустими съотношения съответно за ликвидност и финансова състоятел-

ност на търговската банка;
4. най-големия допустим относителен дял на сумата на всички големи кредити, предоставе-

ни на една и съща ССО, спрямо собствените ресурси на ТБ. Критерият за големи кредити се опре-
деля от Управителния съвет на Българската народна банка;

5. най-малкия допустим относителен дял на отделените от печалбата на банката след обла-
гането є с данък за бюджета специални резерви в местна и чуждестранна валута за покриване на
трудносъбираеми и несъбираеми кредити към общата сума на тези кредити. Критериите за труд-
носъбираеми и несъбираеми кредити се установяват от Управителния съвет на Българската на-
родна банка.

(3) При нарушаване на определени нормативи и изисквания към банковата дейност БНБ и
съответната търговска банка уточняват сроковете и другите условия за привеждането є в съответ-
ствие с нормативите и изискванията.

Чл. 6. Управителният съвет на Българската народна банка може да предлага за утвържда-
ване от Министерския съвет и други икономически нормативи и изисквания.

Чл. 7. (1) Българската народна банка контролира спазването на нормативите и изисквани-
ята за банковата дейност на основата на регулярни отчетни, статистически и други данни, предс-
тавяни от ТБ.

(2) При необходимост БНБ извършва проверки и ревизии по дейността на ТБ. Когато се
разкрият значителни отклонения, БНБ прилага установените икономически и други санкции спря-
мо търговската банка и може да предписва задължителни изисквания и условия по дейността є.

(3) При системно допускане на нарушения на установените нормативи и изисквания, както
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и при приключване със загуба БНБ може да внесе предложение в Министерския съвет за реорга-
низиране или прекратяване дейността на търговската банка.

Чл. 8. Банките представят на БНБ ежемесечно и в края на годината счетоводните си балан-
си, годишните отчети за дейността си, както и друга необходима информация, а след изтичане на
всяко тримесечие – схемите за образуване и разпределение на дохода (печалбата).

Чл. 9. (1) Българската народна банка има изключителното право да издава и пуска в обръ-
щение банкноти и монети, които са законно платежно средство в страната.

(2) Банкнотите и монетите се издават въз основа на решение на Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите и председателя на БНБ.

Чл. 10. Българската народна банка ръководи методически банковата счетоводна отчетност
в страната.

Чл. 11. Българската народна банка предлага за утвърждаване от компетентните органи ос-
новните нормативни актове по банковата дейност.

Чл. 12. Българската народна банка организира сътрудничеството с международните банки
на страните – членки на Съвета за икономическа взаимопомощ, с централните банки на социалис-
тическите и другите страни и с други международни банки.

Чл. 13. Българската народна банка ръководи методически кибернетизацията на банковата
дейност в страната. Всяка банка осъществява кибернетизацията на своята дейност.

Чл. 14. Българската народна банка ръководи методически режима и охраната в банковата
система. Всяка банка организира и отговаря за спазването на режима и за охраната.

Чл. 15. Българската народна банка може да възлага на други банки извършването на някои
от своите дейности, освен когато те по силата на нормативен акт са от изключително нейна компе-
тентност. С това нейната отговорност по тези дейности не се ограничава.

Чл. 16. (1) Окръжните банки изпълняват за съответния окръг функциите на БНБ по: плани-
рането, регулирането и контрола на паричното обръщение; текущото банково обслужване на ССО
и на организациите от извънпроизводствената сфера; касовото изпълнение на бюджета; анализа на
ефективността на банковата дейност и разработването на предложения за подобряване на банкова-
та и на стопанската дейност.

(2) Окръжните банки предоставят на ССО кредити в национална валута за оборотни сред-
ства, като въздействуват за ефективното им използване.

Чл. 17. (1) Окръжните банки упражняват контрол чрез лева върху производствената дей-
ност на самоуправляващите се организации, включително и за изпълнение на договорните им за-
дължения, и при установяване случаи на лошо съхраняване и повреждане на стоково-материални
ценности, необходими за производствената им дейност, производство или доставка на некачестве-
ни и неконкурентноспособни, морално остарели, ненужни и залежали стоково-материални ценнос-
ти, както и нарушения на договорната, финансовата и кредитната дисциплина, те в зависимост от
вида и степента на нарушението и в съответствие със сключените договори между тях и ССО мо-
гат да повишават лихвените проценти по ползваните кредити, да намаляват размера на предоста-
вените кредити, да спират предоставянето на нови кредити и да прилагат други договорени кредит-
ни санкции.

(2) Когато се установи тенденция към трайно влошаване на икономическото състояние на
ССО и взетите от съответните държавни органи и банките мерки не окажат въздействие, окръжна-
та банка уведомява председателя на БНБ.

(3) Когато окръжна банка установи, че са нарушени от социалистическа организация нор-
мативни разпоредби по разходването на инвестиционни средства, тя коригира съответните сметни
и разплащателни документи и не извършва плащане в размер на корекциите.

(4) За нарушенията по предходната алинея окръжната банка удържа 50 на сто от сумата на
предотвратеното незаконосъобразно плащане в резултат на извършените корекции по сметни и
разплащателни документи. Окръжната банка отнася 80 на сто от удържаната сума по специална
сметка в БНБ, а останалата част – в дохода си.

(5) Споровете по извършените от банките корекции по сметни и разплащателни документи
в случаите по ал. 3 се решават от председателя на БНБ, съгласувано с Комитета по цените.

Чл. 18. (1) Банките изплащат от приходите си обезщетение за нанесените по тяхна вина
вреди на социалистическите организации при:
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1. неизплащане или несвоевременно изплащане на платежни документи, ако до срока за из-
плащане по сметката на платеца е имало достатъчно средства;

2. несвоевременно или неправилно вписване на суми по сметките на организациите във
връзка с плащанията.

(2) Освен обезщетения по предходната алинея банките плащат неустойка 0,05 на сто на ден
върху съответната сума в полза на доставчика (изпълнителя) за всеки отделен случай, в който са
изпратили на погрешен адрес платежни документи.

(3) Банките събират от платеца в полза на доставчика (изпълнителя) неустойка в размер на
0,05 на сто на ден върху неизплатената сума при забавяне на плащането на извършената доставка
или услуга поради неосигуряване в срока на плащането на необходимите средства по сметката си
в банката.

(4) За извършено плащане на непроизведена продукция или неизвършени работи или услу-
ги окръжната банка събира в своя полза глоба от доставчика (изпълнителя) и от платеца в размер
на 0,05 на сто на ден върху незаконосъобразно изплатената сума за времето, през което тя е била
неправилно използвана.

Чл. 19. Окръжните банки могат да извършват сконтиране на менителници и на други доку-
менти в левове за отделни доставки, осъществени при условията на фирмен (търговски) кредит
със срок до три месеца. Те имат изключително право да преценяват дали могат да приемат за скон-
тиране всяка отделна менителница или друг документ, както и по своя преценка, в зависимост от
състоянието на стопанската дейност и на платежоспособността на издателя на менителницата и на
платеца, да определят сконтовия процент, с който се намалява сумата по менителницата за целите
на предоставянето на временен банков кредит.

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Чл. 20. Българската народна банка е орган с функционална компетентност, пряко подчинен
на Министерския съвет.

Чл. 21. (1) Българската народна банка се управлява от Управителен съвет и председател.
(2) Членовете на Управителния съвет на БНБ се утвърждават от председателя на Минис-

терския съвет по предложение на председателя на БНБ. В УС на БНБ по право се включват пред-
седателят на БНБ, който е председател на УС; заместник-председателите, главният секретар и ге-
нералните директори в БНБ.

(3) В работата на УС на БНБ могат да бъдат канени да вземат участие и ръководители на
други банки, на самоуправляващи се организации, на клонове на БНБ, както и представители на
държавни и обществени органи и организации.

Чл. 22. Управителният съвет на БНБ:
1. организира изпълнението на държавната политика в банковата дейност;
2. обсъжда и взема решения по:
а) основните въпроси, свързани с провеждането на държавната политика в банковата дей-

ност;
б) проектите за кредитния план и за касовия план на страната и други основни банкови пла-

нови документи;
в) доклади, отчети и анализи за изпълнението на банковите задачи и на целите на държав-

ната политика в тази област, както и за резултатите от дейността на отделните банки;
г) проектите за нормативни актове по банковата дейност;
3. определя нормативи и изисквания за регулиране на банковата дейност;
4. взема решения за откриване и закриване на клонове на БНБ.
Чл. 23. (1) Управителният съвет се свиква от неговия председател или по искане най-мал-

ко на половината от членовете му.
(2) Заседанието на УС е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете му.
(3) Решенията на Управителния съвет на БНБ се приемат с обикновено мнозинство на гла-

совете от присъствуващите членове. Решенията се оформят в протокол.
(4) При разногласия между председателя и Управителния съвет председателят отнася въп-

роса до Министерския съвет, като до решаването му действува по своя преценка. В тези случаи
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членовете на Управителния съвет могат да изложат писмено становището си.
Чл. 24. (1) Председателят на БНБ: ръководи дейността на банката и на Управителния є съ-

вет; представлява БНБ в страната и в чужбина; разпорежда с имуществото на банката в съответс-
твие със законите в страната; сключва трудовите договори, поощрява с награди и отличия, налага
дисциплинарни наказания, изменя и прекратява трудовите договори със служителите от централ-
ното управление на банката и с ръководните длъжностни лица на окръжните банки, определя за-
дачите на заместник-председателите и другите длъжностни лица.

(2) Председателят на банката може да предоставя упражняването на някои от правата си на
други длъжности лица от банката, ако не са изключително от негова компетентност.

Чл. 25. (1) Системата на БНБ включва: централно управление; окръжни банки; банкови
клонове.

(2) Окръжната банка е обособена на вътрешна стопанска сметка и отделен баланс. Тя
включва клоновете на БНБ за съответния окръг.

(3) Окръжната банка се ръководи от управителен съвет и главен директор. Функциите и
съставът на управителния съвет се определят от Управителния съвет на БНБ.

(4) Управленската структура и числеността на персонала на окръжната банка се определят
от Управителния съвет на БНБ.

(5) Окръжните банки по договореност с ТБ срещу заплащане съгласно Наредбата за лихви-
те изпълняват оперативните функции по кредитирането и друго банково обслужване.

Глава трета
ТЪРГОВСКИ БАНКИ

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 26. (1) Търговска банка се образува като акционерно дружество с участие на ССО, бан-
ки и други организации.

(2) Търговска банка се образува на събрание на учредители, което взема решение за учре-
дяването є, приема устав и избира съвет на акционерите, управителен съвет и ревизионна коми-
сия. В устава се уреждат устройството и управлението на ТБ, както и правата и задълженията на
акционерите.

(3) Протоколът на учредителното събрание се подписва от всички учредители.
(4) Образуването на ТБ се одобрява от Управителния съвет на БНБ въз основа на учреди-

телните актове.
Чл. 27. (1) Търговските банки са юридически лица.
(2) Търговската банка не отговаря за задълженията на държавата и на своите акционери,

както и държавата и акционерите не отговарят за задълженията на банката.
Чл. 28. (1) Уставният фонд на ТБ се разпределя на равни по стойност акции.
(2) Акциите са поименни и подлежат на вписване в книгата на акционерите. Те се подпис-

ват от председателя на съвета на акционерите и от председателя на Управителния съвет и се под-
печатват с печата на банката.

(3) Всяка акция дава право на един глас, право на дивиденти и на ликвидационна квота.
(4) Уставният фонд на ТБ не може да бъде по-малък от 20 млн. лева, като най-малко поло-

вината от него трябва да бъде внесен в БНБ преди регистрирането на търговската банка.

Раздел II
ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Чл. 29. Търговските банки работят за осъществяването на задачите на банковата дейност,
като независимо от специализацията си имат право да:

1. кредитират всяка ССО в национална и в чуждестранна валута;
2. участвуват със свой дял от средства в съвместни предприятия с всяка ССО;
3. приемат депозити от собствени средства в левове и валута от всяка ССО;
4. извършват и други банкови услуги.
Чл. 30. (1) Търговските банки насърчават съвместното формиране и използване на парич-
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ни ресурси на банките и на ССО чрез:
1. банково дялово участие в съвместни предприятия със ССО;
2. участие на ССО със собствени средства като акционери в ТБ.
(2) Представители на ТБ могат да участвуват в заседания на колективни органи за управле-

ние на ССО, както и представители на ССО – в колективните органи за управление на банките.
Чл. 31. Търговските банки осъществяват дейността си на стопанска сметка. Те разпределят

печалбата си в съответствие с приетите от Министерския съвет специфични правила за управле-
ние на търговските банки по предложение на председателя на БНБ.

Чл. 32. (1) Търговските банки носят съответна отговорност заедно със ССО за постигнати-
те стопански резултати в процеса на кредитирането и на съвместното използване на парични ре-
сурси, като:

1. понасят последиците от неполучаването на доход от внесените банкови средства в съв-
местно предприятие;

2. покриват за своя сметка частта от кредитите, която поради недостиг на имущество на
ликвидирана ССО не може да се изплати;

3. губят съответната част от дяловото си участие, когато съвместно предприятие се ликви-
дира поради финансова несъстоятелност.

(2) Търговските банки задължително отделят средства от дохода си по фонд „Запасен“ след
внасянето на данъка за покриване на трудносъбираеми или несъбираеми кредити.

(3) Когато ТБ приключва дейността си за годината със загуба, която не може да се покрие
от резервните фондове и от другите осигурени за целта средства, Българската народна банка след
съответен анализ може да внесе предложение в Министерския съвет за реорганизиране или прек-
ратяване на дейността є и за търсене на отговорност от ръководството, а при наличие на данни за
извършено престъпление уведомява органите на прокуратурата за търсене на наказателна отго-
ворност от виновните длъжностни лица.

(4) Заплатата на ръководните кадри и специалистите в ТБ се поставя в зависимост от рав-
нището и от подобряването на рентабилността на банкова дейност в съответствие с вътрешни пра-
вила, приети от УС на ТБ въз основа на нормативните актове.

Чл. 33. (1) Търговските банки активно участвуват при разработването на плановете на
ССО, като съдействуват за създаването на условия, въздействуват и подпомагат ССО за разработ-
ване на планове, с които се предвижда повишаване на ефективността, реализиране на темповете,
пропорциите и целите на държавния план, за постигане на качествено нов растеж в икономиката.

(2) Търговската банка приема свой кредитен план на основата на диалог с БНБ при спазва-
не на утвърдените нормативи и изисквания, както и с кредитираните от банката ССО.

Чл. 34. (1) Търговските банки предоставят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кре-
дити в национална и чуждестранна валута за мероприятия и обекти, които са ефективни и осигу-
ряват необходимите постъпления на местна, съответно чуждестранна валута за срочното погася-
ване на кредита и лихвите.

(2) Недействителни са нарежданията на държавни и други органи и организации за предос-
тавяне на кредити от ТБ.

Чл. 35. Търговските банки самостоятелно и с други компетентни органи анализират сто-
панско-финансовите отчети на ССО, банковите, статистическите и другите данни за резултатите
от изпълнението на плановете на ССО и на държавния план, както и тенденциите в развитието на
икономиката. Когато се очертават отклонения от темповете, пропорциите и ефективността по дър-
жавния план, ТБ в рамките на своята компетентност вземат мерки, а при необходимост предлагат
на съответните държавни органи решения за преодоляване на несъответствията, като информират
и БНБ.

Чл. 36. (1) Търговските банки упражняват контрол чрез лева по инвестиционната дейност
на ССО – основни членове на съответните асоциации, за ефективното използване на собствените
средства и на предоставените кредити и изпълнението на сключените договори.

(2) За целите на контрола ТБ изискват от ССО да им представят съответните отчетни и
други данни, извършват проверки в ССО, организират набирането на собствена и от окръжните
банки, другите търговски банки и от централното управление на БНБ информация и анализират
текущо резултатите по развитието на ССО – основни членове на съответните асоциации.
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(3) Търговските банки могат да повишават уговорени лихвени проценти по ползвани кре-
дити, да намаляват размера на предоставени кредити, да спират предоставянето на нови кредити,
когато съответната ССО:

1. не използва ефективно мощностите;
2. влошава показателите за ефективност на строящи се обекти;
3. не въвежда в редовна експлоатация обектите в договорените срокове;
4. не достига договорената ефективност на обектите;
5. лошо съхранява и поврежда стоково-материални ценности, необходими за инвестицион-

ната дейност на ССО;
6. нарушава договорната, финансовата и кредитната дисциплина.
(4) Българската народна банка контролира изпълнението на задълженията на ТБ по пред-

ходната алинея и при неизпълнение ги санкционира, като олихвява съответната част от ползвани-
те кредити за допълване на кредитните им ресурси с договорената наказателна надбавка към лих-
вения процент съгласно Наредбата за лихвите.

(5) При отклонение на ССО от утвърдената стратегия за ефективността от използване на
паричните средства за развитие ТБ наред с прилагането на предвидените кредитни мерки уведомя-
ват съответните държавни органи и до решаването на въпроса от тях не допускат по-нататъшно-
то използване и на собствени средства на ССО за такива разходи.

(6) Съответният държавен орган в срок, не по-дълъг от 30 дни от получаване на уведомле-
нието, съобщава на заинтересуваната ССО и на търговската банка решението си относно ползва-
нето на собствени средства на ССО за извършване на спряното плащане, включително и за начи-
на за уреждане на имуществени последици за страните от извършените доставки и работи, които
не съответствуват на приетата държавна стратегия за социално-икономическото и научно-техни-
ческото развитие.

Чл. 37. Самоуправляващата се стопанска организация е длъжна да търси изплатените от
нея наказателни лихви и други парични санкции на ТБ от нейните виновни длъжностни лица по
реда на чл. 203-210 от Кодекса на труда.

Чл. 38. За предотвратено незаконосъобразно и неефективно изразходване на средства от
ССО съответните банкови специалисти се стимулират по ред, определен с вътрешните правила за
работната заплата.

Чл. 39. При осъществяване на функциите си по участието в планирането и контрола чрез
лева ТБ активно ползват помощта и водят диалог с компетентните в това отношение органи в
страната – съветите при Министерския съвет, Държавната планова комисия, Държавния комитет
за изследвания и технологии, Министерството на финансите, Министерството на търговията, Бъл-
гарската народна банка, Комитета по цените, Комитета по труда и социалното дело, Комитета по
качеството и други.

Чл. 40. Взаимоотношенията на ТБ със ССО, както и с БНБ по кредитите и депозитите, се
изграждат на договорна основа.

Чл. 41. (1) Търговски банки и ССО могат да участвуват по установения ред, включително
и като учредители или инициатори, в консорциуми, в това число и с участие на чуждестранни бан-
ки и фирми, с оглед комплексно и ефективно да се модернизират отделни дейности и отрасли в на-
родното стопанство на основата на създаване на нови дълготрайни ресурси за износ.

(2) С договорите за консорциуми по реда на предходната алинея задължително се осигуря-
ва пълна обвръзка на левовите и валутните разходи за инвестиции с постъпленията на левове и ва-
лута за изплащане на кредитите заедно със съответните лихви.

Чл. 42. По кредитите за високоефективни мероприятия по технологичното обновяване и по
внедряването на високоефективни научно-технически постижения ТБ прилагат поощрителни лих-
вени проценти съгласно Наредбата за лихвите. В тези случаи, ако обектите са завършени в норма-
тивните срокове и са достигнати мощността по проекта и договорената ефективност, БНБ връща
на ТБ определена отстъпка от лихвения процент по ползваните кредити за тези обекти или мероп-
риятия.

Чл. 43. Търговските банки в рамките на своите компетенции могат да облекчават установе-
ните процедури и изисквания. Когато се засягат интереси на страната (материални, финансови и
други), се взема съгласието на съответните компетентни органи.
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Чл. 44. За подпомагане обективната оценка на предложенията за кредитиране на капитални
вложения ТБ могат да назначават по установения ред експерти и експертни технико-икономичес-
ки съвети и да организират друга необходима експертиза у нас и в чужбина.

Чл. 45. Валутните кредити могат да се издължават и за сметка на неизползваната валута по-
ради намаляване на осъществяван внос след писмено потвърждение от организацията, с чиято ва-
лута се извършва заменяният внос, че докато кредитът с лихвите не бъде погасен, тя ще продължа-
ва в рамките на валутната си самоиздръжка да разчита и превежда валутата за съответния внос за
издължаването на кредита с лихвите.

Чл. 46. Когато кредитополучателят и гарантите не осигуряват срочното връщане на креди-
та и лихвите, банките блокират средствата им в национална или чуждестранна валута по съответ-
ните сметки на самоуправляващата се стопанска организация, включително и в други ТБ, и могат
да издължават от тях кредита.

Чл. 47. Търговските банки могат да създават по ред, установен в специфичните правила за
управлението им:

1. специален фонд в левове за осъществяване на взаимнообвързани сделки (уравнителен
фонд), от който да покриват евентуални разлики в левове, когато част от обвързаните операции
създават допълнителни валутни ресурси, но нямат достатъчна левова ефективност, а комбинация
от няколко сделки осигурява пълно валутно и левово самофинансиране на взаимнообвързаните
сделки;

2. фонд „Финансиране на нововъведения“, със средствата от който да участвуват дялово в
сдружения с ограничена отговорност със ССО за финансиране внедряването на разработки с рис-
ков характер.

Чл. 48. Търговските банки въз основа на договори, сключени със ССО, могат да поемат
срещу заплащане осъществяването на услуги по: контрола за целесъобразното използване на оп-
ределени инвестиционни средства; контрола за съблюдаване и изпълнение на определени финан-
сови договорености.

Чл. 49. Търговските банки организират извършването на икономически, пазарни, валутно-
финансови и други проучвания в страната и чужбина и на тази основа срещу заплащане могат да
предоставят консултации на ССО за кредитната и пазарната конюнктура, за икономическото със-
тояние и научно-техническите възможности и стратегията на партньорите на нашите организации.

Чл. 50. Търговските банки могат да се сдружават с чуждестранни юридически и физически
лица при спазване на определения ред за извършване на съвместна дейност в страната и чужбина,
включително и за образуване на съвместни банки.

Чл. 51. (1) Въз основа на конкретно заключение на Министерството на търговията за по-
високата ефективност на съответните сделки ТБ могат да предоставят кредити на специализирани
ССО у нас за предлагане на лизингови услуги с оглед те да закупуват машините и другите съоръ-
жения, които ще преотстъпват под наем на самоуправляващи се организации.

[...]
(3) Търговските банки могат да се сдружават със ССО за осъществяване на лизингови ус-

луги.
Чл. 52. (1) За обезпечаване на предоставените кредити ТБ по своя преценка могат да при-

емат в залог от кредитополучателя стоково-материални ценности, чуждестранна валута, стоково-
разплащателни документи, ценни книжа и други редовни платежни документи за вземания в мест-
на и чуждестранна валута, както и други гаранции.

(2) Когато ССО не издължи в срок банковия кредит, банката има право след писмено пре-
дупреждение да запорира и се разпореди със сградите, машините и съоръженията, изградени и
доставени с банковия кредит. Банката може да упражни това право, само ако не е изплатен пове-
че от 30 на сто от отпуснатия за целта кредит.

(3) Банката може да се разпорежда със сградите, машините и съоръженията по предходна-
та алинея чрез съответна заинтересувана стопанска организация, която ги продава на търг. От по-
лучената от продажбата сума най-напред се погасява банковият кредит, а разликата след спадане
на комисионата за търговската организация се предава на длъжника, който отнася сумата във
фонд „РТУ“.

(4) За прилагането на ал. 2 и 3 министърът на правосъдието, министърът на финансите и
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председателят на БНБ издават наредба.
(5) Търговските банки могат да извършват проверки за целевото използване на предоставе-

ните от тях кредити и за условията на съхраняване и качеството на стоково-материалните ценнос-
ти, за които са ползвани кредити.

Чл. 53. При промени в икономическите условия, определени от държавни органи, както и
при реорганизации, държавните органи задължително решават въпроса за издължаването, съот-
ветно гарантирането на кредитите, при променените условия.

Чл. 54. (1) Търговските банки във връзка със своята дейност и като спазват определените
нормативи и изисквания по банковата дейност, могат да:

1. привличат ресурси в чуждестранна валута от български и чуждестранни банки и други
юридически и физически лица;

2. сключват кредитни и кореспондентски споразумения с местни и чуждестранни банки;
3. приемат за инкасо стокови и транспортни документи, чекове и други платежни докумен-

ти и валутни ценности от български организации и чуждестранни банки и други юридически и фи-
зически лица и извършват плащания по тях.

(2) Търговските банки могат да оперират с временно свободните си собствени средства в
чуждестранна валута на международния валутен пазар с цел да се умножават валутните им ресурси.

(3) Търговските банки, освен БВБ, могат да извършват операции по ал. 1 само във връзка
с кредити и гаранции в чуждестранна валута, които те предоставят на ССО.

(4) Когато ТБ предоставя валутен кредит на ССО за сметка на привлечени от банката кре-
дитни ресурси, срокът, лихвата и другите условия на валутния кредит не могат да бъдат по-небла-
гоприятни за кредитополучателя у нас от съответните условия, при които са привлечени кредитни-
те ресурси, с изключение на договорените в съответствие с Наредбата за лихвите надбавка към
лихвения процент и други разноски.

(5) В случаите по предходната алинея ТБ предоставят необходимите данни на ССО за ус-
ловията, при които са привлечени кредитните ресурси.

Чл. 55. (1) Търговските банки срещу заплащане могат да получават от окръжните банки на
БНБ при запазване на банковата тайна данни за ССО относно: финансовото и валутното им със-
тояние; платежоспособността им; общите суми на дълга им в левове и в чуждестранна валута към
съответната банка; друга информация. Такава информация могат да си предоставят и ТБ.

(2) Търговските банки ползват съответни данни и от централното управление на БНБ и от
БВБ.

Чл. 56. (1) Българската външнотърговска банка като акционерно дружество на Българска-
та народна банка, на другите търговски банки и на заинтересувани държавни органи и ССО осъ-
ществява външнотърговски операции и координира дейността на другите търговски банки с чуж-
бина.

(2) Освен изрично определените с този правилник функции на ТБ във валутната област
БВБ осъществява останалите банкови функции по валутните операции и контрол по съхраняване-
то и воденето по банкови сметки на средствата в чуждестранна валута на ССО, по разплащанията
и касовото обслужване в чуждестранна валута на държавата и на ССО и по контрола за валутна-
та самоиздръжка.

(3) Българската външнотърговска банка осъществява и следните задачи:
1. изпълнява функциите на упълномощена банка на страната при взаимоотношенията с

международните банки на страните – членки на СИВ;
2. води сметките за износа по кредити, предоставени от държавата на други страни, и отчи-

та погасяването на тези кредити;
3. извършва текущото кредитиране и банково обслужване на външнотърговските органи-

зации.
Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО
Чл. 57. Органите на управление на ТБ са: общото събрание на акционерите; съветът на ак-

ционерите; управителният съвет (УС), председателят на банката и ревизионната комисия.
Чл. 58. (1) Общото събрание:
1. избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на съвета на
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акционерите,
заместник-председателите на банката и членовете на ревизионната комисия. Председателят

на банката се назначава и освобождава от председателя на Министерския съвет;
2. приема годишния отчет, счетоводния баланс и разпределението на печалбите и загубите

на банката, включително и за дивиденти, и освобождава от отговорност УС на банката;
3. приема доклада на ревизионната комисия;
4. решава покриването и отписването от баланса на банката на загуби в размери над

100 000 лв. от несъбираеми кредити и от други операции на банката за сметка на специално заде-
лените средства от печалбата;

5. изменя и допълва устава на банката по реда на този правилник;
6. увеличава или намалява уставния фонд на банката;
7. взема решение за прекратяване дейността на банката, което се съгласува с БНБ.
(2) Общото събрание на акционерите взема решение с мнозинство най-малко две трети от

броя на акциите. Решенията се считат за действителни, ако в събранието участвуват акционери,
представляващи повече от половината от внесения уставен фонд на банката.

(3) Решенията по въпроси за изменение и допълнение на устава на банката, за увеличаване
или намаляване на уставния фонд и за прекратяване дейността на банката се вземат с мнозинство
най-малко три четвърти от броя на акционерите. В тези случаи общото събрание може да взема
решения, когато в събранието участвуват акционери, представляващи най-малко две трети от вне-
сения уставен фонд на банката.

Чл. 59. (1) Съветът на акционерите упражнява общо ръководство на дейността на банката,
наблюдава и контролира работата на УС.

(2) Съветът на акционерите се състои от председател, заместник-председател и от 5 до 9
членове, избрани за срок от 3 години.

(3) Съветът на акционерите се свиква от председателя му най-малко един път на полугодие.
(4) Съветът на акционерите взема решенията си с мнозинство на гласовете. Решенията се

считат за действителни, ако на заседанието присъствуват не по-малко от половината от членовете
на съвета. При равенство на гласовете е решаващ гласът на председателя.

(5) Съветът на акционерите:
1. определя общите насоки в дейността на банката в съответствие с държавната политика;
2. разглежда въпросите, подлежащи на обсъждане и приемане от общото събрание на акци-

онерите, и предлага проекторешения във връзка с тях;
3. утвърждава плана по труда и разходите за издръжка на банката;
4. определя размера на таксите, комисионите и разноските, които банката събира при сво-

ите операции;
5. избира членовете на УС.
Чл. 60. (1) Управителният съвет се състои от: председателя на банката, който е и председа-

тел на УС, заместник-председателите и от 4 до 6 членове, един от които е избран от общото съб-
рание на трудовия колектив на ТБ.

(2) Управителният съвет:
1. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на съвета на акционерите;
2. подготвя въпросите по дневния ред на общото събрание и на съвета на акционерите;
3. приема кредитния и другите планове на банката и взема мерки за осигуряване на тяхно-

то изпълнение;
4. решава въпроса по оперативното ръководство на банковата работа;
5. приема инструкция за работата на звената в банката;
6. разрешава покриване и съответно отписване от баланса на банката на несъбираеми взе-

мания, липси и загуби до 100 000 лева;
7. разглежда и решава други въпроси от дейността на банката..
(3) Всеки член на управителния съвет има право на един глас. Управителният съвет взема

решенията си с  мнозинство на гласовете. Решенията се считат за действителни, ако на заседание-
то присъствуват повече от половината от членовете на УС при задължително присъствие на пред-
седателя му или на първия заместник-председател. При равенство на гласовете е решаващ гласът
на председателя, а при неговото отсъствие – на заместник-председателя.
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Чл. 61. (1) Председателят на банката:
1. организира и ръководи дейността на банката и на УС в съответствие с решенията на об-

щото събрание и на съвета на акционерите;
2. разпорежда се съгласно нормативните актове и устава на банката с имуществото на бан-

ката и издава пълномощия; установява реда за подписване на задълженията и издаването на пъл-
номощия от името на банката; урежда представителството на банката в страната и чужбина;

3. одобрява структурата и щатните разписания; сключва и прекратява трудовите договори;
4. решава въпросите по сключването на кореспонденстки споразумения и откриването на

сметки в чужбина.
(2) Председателят на банката може да предоставя някои от правата и задълженията си на

първия заместник-председател, на заместник-председател и на други длъжностни лица.
Чл. 62. (1) Ревизионната комисия се състои от председател и от 4 до 6 членове, избирани за

срок от 3 години.
(2) Членовете на ревизионната комисия не могат да бъдат членове на съвета на акционери-

те, на УС или служители на банката.
(3) Ревизионната комисия прави заключение по годишния отчет на банката пред общото

събрание. Без такова заключение не може да се вземе решение за одобряването на баланса, разп-
ределението на печалбата, както и за покриването и отписването от баланса на банката на несъби-
раеми вземания, липси и загуби и за освобождаване на УС от отговорност.

Чл. 63. Органи на самоуправление на трудовия колектив на ТБ са: общото събрание на ра-
ботниците и служителите (събрание на пълномощниците) и стопанският съвет, които имат права-
та и задълженията по Кодекса на труда, с изключение на тези, предвидени за общото събрание и
съвета на акционерите и за управителния съвет на ТБ.

Чл. 64. Търговските банки се договарят с БНБ нейните окръжни банки да изпълняват от
името и за сметка на търговската банка оперативните функции по финансиране и кредитиране ин-
вестиционната дейност на съответните ССО в национална валута.

Раздел IV
Регистрация, реорганизиране и прекратяване

Чл. 65. (1) Търговската банка се вписва в регистъра на районния съд по седалището є въз
основа на молба, подадена от УС. Към молбата се прилагат:

1. протоколът на учредителното събрание;
2. уставът на търговската банка;
3. одобрение от УС на БНБ на образуването на търговската банка;
4. свидетелства за съдимост на членовете на УС и на ревизионната комисия;
5. удостоверение от БНБ, че е внесена най-малко половината от уставния фонд.
(2) При вписването в регистъра на съда се отбелязват: наименованието и седалището на

търговската банка; размерът на уставния фонд; броят на акциите; как се представлява банката и
имената и адресите на лицата, които я представляват.

(3) При промени на данните по предходната алинея и на устава, включително и при реорга-
низиране и прекратяване на ТБ, управителният съвет е длъжен в 7-дневен срок да поиска вписва-
нето им в съда. Измененията и допълненията на устава се вписват в регистъра на съда след съгла-
суването им с УС на БНБ.

(4) Търговската банка се счита за учредена след като обявлението за регистрацията се об-
народва в Държавен вестник.

Чл. 66. (1) Търговската банка се реорганизира и прекратява:
1. по решение на общото събрание на акционерите, одобрено от УС на БНБ;
2. от Министерския съвет по предложение на БНБ, когато търговската банка при дейност-

та си системно е нарушавала нормативите и изискванията по банковата дейност или е приключи-
ла със загуби, които не могат да се покрият по реда, установен в този правилник.

(2) При прекратяване дейността на банката тя се обявява в ликвидация, която се извършва
по реда, установен в ПСД за ССО, от ликвидатори, избрани от общото събрание на акционерите.

(3) След приключване на ликвидацията остатъкът от дружественото имущество се разпре-
деля между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции.
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Глава четвърта
Държавна спестовна каса

Чл. 67. (1) Държавната спестовна каса е специализирана спестовно-кредитна банка за обс-
лужване на населението и може да осъществява банково обслужване на ССО с местно значение.

(2) Държавната спестовна каса съхранява парични спестявания на населението; развива и
усъвършенствува безкасовите плащания на гражданите и чековата система; кредитира, финансира
и контролира жилищното строителство на народните съвети, ведомствата и другите социалисти-
чески организации; кредитира населението за покупка и строеж на жилища и за текущи нужди;
съхранява средствата на обществени организации и упражнява възложения є контрол по тяхното
изразходване; осъществява дейността на Държавната лотария и други дейности съгласно Закона
за Държавната спестовна каса и другите нормативни актове.

Чл. 68. Държавната спестовна каса работи на стопанска сметка по Наредбата за специфич-
ни правила за управлението є, издадена от Министерския съвет.

Чл. 69. Държавната спестовна каса в съответствие с кредитния план на страната и с балан-
са на паричните доходи и разходи на населението може да ползва част от средствата по влоговете
на гражданите за кредитната си дейност.

Чл. 70. Държавната спестовна каса със съдействието на ССО, министерствата, другите ве-
домства, изпълнителните комитети на народните съвети и други заинтересувани организации:

1. разширява безкасовата форма на плащане от гражданите на стоки и услуги и на задълже-
ния към държавата и координира изграждането на национална система за безкасови плащания на
населението;

2. организира със съгласието на работниците и служителите превеждането на работната им
заплата (хонорарите) по разплащателна сметка;

3. разширява и усъвършенствува прилагането на чековата система като безкасова форма на
плащания.

Чл. 71. Държавната спестовна каса може да осъществява влогонабиране от местни физи-
чески лица на валута, която те са придобили по установения ред от работа в чужбина или от ко-
мандировки, а така също и от преводи на наследства, дарения и други.

Чл. 72. Държавната спестовна каса изпълнява по пълномощие дейности на други банки
срещу заплащане на комисиона по договореност.

Чл. 73. (1) Държавната спестовна каса осъществява дейността си чрез централно управле-
ние, окръжни спестовни каси, районни клонове, филиали и представителства.

(2) Окръжните спестовни каси работят на стопанска сметка и се ръководят от главен дирек-
тор и управителен съвет. Съставът на УС на окръжните спестовни каси и неговите функции се оп-
ределят от председателя на ДСК.

Чл. 74. (1) Органи на самоуправление на трудовия колектив на окръжната спестовна каса
са общото събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците) и стопански-
ят съвет, които имат правата и задълженията по Кодекса на труда, с изключение на тези, предви-
дени за управителния съвет на окръжната спестовна каса.

(2) Общото събрание може да предостави на УС на окръжната спестовна каса да упражня-
ва функциите и на стопански съвет по Кодекса на труда.

Заключителни разпоредби

§ 1. Изпълнението на този правилник се възлага на председателя на БНБ.
§ 2. Председателят на БНБ издава наредби за финансирането, кредитирането и банковия

контрол по капиталните вложения, за кредитирането и банковия контрол по оборотните средства,
както и за планирането, регулирането и контрола на паричното обръщение.

ЦДА, ф. 136, оп. 80, а.е. 39, л. 80–112. Оригинал. Машинопис.

* Правилникът за банките е приет с Постановление № 33 на Министерския съвет от 3 юни 1987 г.,
което е публикувано в документ № 457.
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№ 459

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“

София, 24 юни 1987 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 24 юни 1987 г. в 16,00 ч. в заседателната зала на Асоциация Биотехнологическа и хи-
мическа промишленост [АБХП] се състоя Учредително събрание на Търговска банка БИОХИМ,
ръководено от Председателя на Българската народна банка др. Васил КОЛАРОВ, при следния
дневен ред:

1. Учредяване на ТБ „Биохим“
2. Приемане на Устав на ТБ „Биохим“
3. Избор на Съвет на акционерите
4. Избор на Ревизионна комисия
5. Избор на Управителен съвет на банката
На заседанието присъствуваха упълномощени представители на БНБ, БВБ, Асоциация Би-

отехнологическа и химическа промишленост и ССО съгласно списък – Приложение № 1, който е
неразделна част от този протокол.

На учредителите-акционери бе предложено делово участие в Уставния фонд на банката, ко-
ето същите потвърдиха в размери съгласно списък – Приложение № 2.

Председателят на събранието даде думата на др. Борис Митев – председател на Търговска
банка Биохим, който направи изложение по целите и задачите на новоучредяващата се Търговска
банка Биохим.

След станалите разисквания, Общото събрание на акционерите, съобразно своите компе-
тентности, прие следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По точка 1 от дневния ред:
Учредява Търговска банка БИОХИМ като юридическо лице със седалище – София и уста-

вен фонд в размер на 80 000 000 лв., разпределен на осем хиляди акции по 10 000 лв. всяка една.
Акциите са поименни.

По точка 2 от дневния ред:
Приема Устава на ТБ „Биохим“.

По точка 3 от дневния ред:
Избира Съвет на акционерите както следва:
Председател - Петко Данчев – председател на АБХП
Зам. председател - Иван Драгневски – първи зам.

председател на БНБ и председателна БВБ
Членове:
Ганчо Неделчев председател СО „Нефтохим“
Александър Хазаросян председател СО „Верила“
Гроздан Грозев председател СО „Агробиохим“
Данчо Доганов председател СО „Пластхим“
Спартак Жаров председател СК „Биоинвест инженеринг“
Георги Стоилов председател СО „Хранинвест“
Тошо Тошев председател СО „Каучукови изделия“
Константин Костев председател СО „Химинвест“
Иван Андонов председател СО „Фармахим“
Събранието избра за зам.председател на ТБ „Биохим“ др. Кирил Калинов.



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
195

По т. 4 от дневния ред събранието избра състава на Ревизионната комисия, а именно:
председател Теодор Михайлов – главен експерт в АБХП
членове:
Георги Велчев зам.-председател СО „Климатична техника“ – София
Пеньо Маринов гл. счетоводител СО [стопанско обединение] „Девня“
Коста Костов гл. счетоводител ТХК [Технологичен химически

комбинат] „Враца“
Цветан Ботев гл. счетоводител ВТД [външнотърговско дружество]

„Химимпорт“
Константин Ганчев председател на Изследователския център по

биотехнологии – София
Димитър Стоименов директор на Контролния блок на БНБ

По точка 5 от дневния ред, събранието избра Управителния съвет на банката в състав:
Борис Митев председател
Кирил Калинов зам.-председател
Константин Коларов директор
Ивайло Церовски директор
Илия Щърбанов директор
Александър Леков гл. счетоводител – представител на колектива
С изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

Секретар на събранието: Евдокия Григорова
Приложения № № 1 и 2.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 207–210. Оригинал. Машинопис.

№ 460

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“

София, 24 юни 1987 г.

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 24 юни 1987 г. в гр. София в изпълнение на чл. 1 (2) от Р[азпореждане на] Б[юрото
на] М[инистерския] С[ъвет] № 1/9.01.1987 г. и чл. 2 (1) т. 1 от Постановление на Министерския
съвет № 33/3.06.1987 г. за преустройство на банковата система, под председателството на първия
зам.председател на Министерския съвет др. Стоян Марков се проведе общо учредително събрание
на: самоуправляващите се стопански организации – основни членове на Асоциация „Електрони-
ка“ – СО „Материали и градивни елементи за електрониката“ – София, представлявано от Предсе-
дателя Георги Димитров Бахаров, СО „Микроелектроника“ – Ботевград, представлявано от Пред-
седателя Марин Георгиев Маринов, СО „Микропроцесорни системи“ – Правец, представлявано
от Председателя Пламен Иванов Вачков, СО „Дискови и запаметяващи устройства“ – Стара Заго-
ра, представлявано от Председателя Атанас Тодоров Атанасов, СО „Периферна техника“ – Плов-
див, представлявано от Председателя Петър Георгиев Стойков, СО „Комплексна автоматизация на
технологичните процеси“ – София, представлявано от Председателя Ненко Добрев Горанов, СО
„Информационни и комуникационни системи“ – София, представлявано от Председателя Любен
Николов Гутуранов, СО „Битова електроника“ – В. Търново, представлявано от Председателя Ди-
мо Йончев Димов, СО „Програмни продукти и системи“ – София, представлявано от Председате-
ля Рашко Димитров Ангелинов, СК „Електронинвест“ – София, представлявано от Генералния ди-
ректор Кирил Цветанов Иванов, „Институт по информатика, комплексна автоматизация и систе-
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ми“ – София, представляван от Гл. директор Венко Владимиров Марков, СК „Организационна
техника“ – Пловдив, представляван от Ген. директор Бисер Стойков Димитров, Асоциация „Елек-
троника“ – София, представлявана от Председателя Иван Пенев Тенев.

ВТО „Техника“ – представлявано от Ген. директор Стефан Василев Василев, ВТО „ИН-
КО“ – представлявано от Гл. директор Божидар Каменов Петров.

Българската народна банка Централно управление – София представлявана от Председате-
ля Васил Коларов.

Българската външно-търговска банка – София, представлявана от Председателя Иван
Драгневски,

при следния дневен ред:
1. Учредяване на търговска банка „ЕЛЕКТРОНИКА“
2. Приемане на Устава на Търговска банка „Електроника“
3. Избиране на съвет на акционерите на банката
4. Избиране на Управителен съвет на банката
5. Избиране на контролен съвет на банката.
1. След станалите разисквания по точка първа от дневния ред общото събрание на учреди-

телите въз основа на решенията на техните колективни органи за управление, приложени към нас-
тоящия учредителен протокол

Р Е Ш И:

1.1. Учредява Търговска банка „Електроника“ със седалище гр. София, като акционерно
дружество – юрдическо лице, с уставен фонд 75,000000 лева (седемдесет и пет милн.лева) разпре-
делени на 7500 акции по 10000 лева.

1.2. Акциите по уставния фонд на банката са изкупени и са собственост на акционерите уч-
редители както следва:

1. Българска народна банка – София, 2090 бр. акции по 10000 лв. – 20900000 (двадесет ми-
лиона и деветстотин хиляди) лева

2. Българска външнотърговска банка – София, 1660 бр. акции по 10000 лв. – 16600000
(шестнадесет милиона и шестстотин хиляди) лева

3. Асоциация „Електроника“ – София, 889 бр. акции по 10000 лева – 8890000 (осем мили-
она и осемстотин и деветдесет хиляди) лв.

4. СО „Материали и градивни елементи за електрониката“ – София, 300 бр. акции по 10000
лв. – 3000000 (три милиона) лева.

5. СО „Микроелектроника“ – Ботевград, 100 бр. акции по 10000 лв. – 1 000000 (един мили-
он) лева.

6. СО „Микропроцесорни системи“ – Правец, 300 бр. акции по 10000 лв. – 3000000 (три
милиона) лева.

7. СО „Дискови запаметяващи устройства“ – Стара Загора, 750 бр. акции по 10000 лв. –
7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева.

8. СО „Периферна техника“ – Пловдив, 230 бр. акции по 10000 лв. – 2 300000 (два милио-
на и триста хиляди) лева.

9. СО „Комплексна автоматизация на технологичните процеси“ – София, 200 бр. акции по
100000 лв. – 2000000 (два милиона) лева.

10. СО „Информационни и комуникационни системи“ – София, 500 бр. акции по 10000
лв. – 5000000 (пет милиона) лева.

11. СО „Битова електроника“ – В. Търново, 100 бр. акции по 10000 лв. – 1000000 (един
милион) лева.

12. СО „Програмни продукти и системи“ – София, 30 бр. акции по 10000 лв. – 300000
(триста хиляди) лева.

13. СК „Електронинвест“ – София, 50 бр. акции по 10000 лв. – 500000 (петстотин хиляди)
лева.

14. Институт по информатика и комплексна автоматизация и системи – София, 1 бр. акции
по 10000 – 10000 (десет хиляди) лева.
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15. СК „Организационна техника“ – Пловдив, 100 бр. акции по 10000 лв. – 1000000 (един
милион) лева.

16. ВТО „Техника“ – София – 100 бр. акции по 10000лв. – 1000000 (един милион) лева.
17. ВТО „ИНКО“ – София – 100 бр. акции по 10000 лв. – 1000000 (един милион) лева.
1.3. На основание чл. 2 (1) от ПМС № 33/3.06.1987 г. дава съгласието си Търговска банка

„Електроника“ да поеме, от следващия работен ден от обнародването в Държавен вестник на обяв-
лението за вписването на банката в регистъра на съда, активите, правата и задълженията на Бъл-
гарска народна банка по сключените до тази дата договори, за кредит във връзка с инвестиционна-
та дейност в национална и в чужда валута, със самоуправляващите се стопански организации уч-
редители на търговска банка „Електроника“.

2. По точка 2 от дневния ред общото събрание на учредителите

Р Е Ш И:

2.1. Приема Устава на търговска банка „Електроника“ – акционерно дружество.
3. По точка трета от дневния ред след станалите разисквания

Р Е Ш И:

3.1. Избира за членове на Съвета на акционерите на търговска банка „Електроника“ за срок
от 3 години следните членове-учредители:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Съвета на акционерите Иван Пенев Тенев – Председател на Асоциация
„Електроника“

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Чавдаров – Първи зам.председател на БНБ
и членове:
1. Атанас Тодоров Атанасов – Председател на СО „Дискови запаметяващи устройства“ –

Стара Загора
2. Любен Николов Гутуранов – Председател на СО „Информационни и комуникационни

системи“ – София
3. Георги Димитров Бахаров – Председател на СО „Материали и градивни елементи за

електрониката“ – София
4. Пламен Иванов Вачков – Председател на СО „Микропроцесорни системи“ – Правец.
5. Петър Георгиев Стойков – Председател на СО „Периферна техника“ – Пловдив.
6. Ненко Добрев Горанов – Председател на СО „Комплексна автоматизация на технологич-

ните процеси“ – София.
7. Марин Георгиев Маринов – Председател на СО „Микроелектроника“ – Ботевград.
8. Димо Йончев Димов – Председател на СО „Битова електроника“ – В. Търново.
9. Бисер Стойков Димитров – Ген. директор на СК „Организационна техника“.
4. По точка четвърта от дневния ред след станалите разисквания общото събрание на учре-

дителите

Р Е Ш И:

4.1. Приема Управителният съвет на търговска банка „Електроника“ да се състои от пред-
седател, зам.председател и 4 членове, един от които следва да бъде избран от общото събрание на
трудовия колектив на банката.

4.2. Избира за зам.председател на търговска банка „Електроника“ Мирчо Минков Пейков-
ски.

4.3. Възлага на Председателя на Търговската банка „Електроника“ в срок от един месец
след съгласуване по определения ред да предложи на Съвета на акционерите избирането на трима
членове на Управителния съвет.

5. По точка пета от дневния ред след станалите разисквания общото събрание на учредите-
лите

Р Е Ш И:

5.1. Избира ревизионна комисия за срок от три години следните лица:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Димитров Николов – Зам. председател на СО „Микроелектрони-
ка“ – Ботевград

и членове:
1. Кирил Цветанов Иванов – Ген. директор на СК „Електронинвест“
2. Камен Василев Тошков – Гл. финансов ревизор в БНБ
3. Владимир Иванов Ценев – Гл. юрисконсулт в Асоциация „Електроника“
4. Стефан Цонев Стефанов – Гл. счетоводител в СО „ИНКОМС“
Съгласно чл. 26 (4) от Правилника за банките образуването на търговска банка „Електро-

ника“ – София се одобрява от Управителния съвет на Българска народна банка въз основа на при-
етите учредителни актове.

УЧРЕДИТЕЛИ-АКЦИОНЕРИ:

1. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ КОЛАРОВ
2.  БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДРАГНЕВСКИ
3. АСОЦИАЦИЯ „ЕЛЕКТРОНИКА“
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ПЕНЕВ ТЕНЕВ
4. СО „МАТЕРИАЛИ И ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА“
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАХАРОВ
5. СО „МИКРОЕЛЕКТРОНИКА“
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
6. СО „МИКРОПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ“
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ИВАНОВ ВАЧКОВ
7. СО „ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА“
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС АТАНАСОВ
8. СО „ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА“
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
9. СО „КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ“
    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕНКО ДОБРЕВ ГОРАНОВ
10. СО „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ“
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБЕН НИКОЛОВ ГУТУРАНОВ
11. СО „БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА“
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ЙОНЧЕВ ДИМОВ
12. СО „ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ“
     ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАШКО ДИМИТРОВ АНГЕЛИНОВ
13. СК „ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ“
     ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: КИРИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
14. ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАТИКА, КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМИ
     ГЛ. ДИРЕКТОР: ВЕНКО ВЛАДИМИРОВ МАРКОВ
15. СК „ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА“
     ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: БИСЕР ДИМИТРОВ
16. ВТО „ТЕХНИКА“
     ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: СТЕФАН ВАСИЛЕВ
17. ВТО „ИНКО“
     ГЛ. ДИРЕКТОР: БОЖИДАР ПЕТРОВ

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 244–250. Оригинал. Машинопис.
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№ 461

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 2500 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 25 000 000

ЛЕВА ОТ БАНКА „БИОХИМ“

София, 24 юни 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 11
Заседание на 24 юни 1987 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова, Г. Колев, Д. Ана-
ниев, П. Василева

Отсъствуват: –
Присъствуват: др. др. Р. Трифонова
Заседанието се откри в 10 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Банка „Биохим“.

Докладва: В. Коларов
Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Българската народна банка да закупи 2 500 бр. акции по 10 000 лв. или общо акции за 25
000 000 лв. от Банка „Биохим“.

Средствата да се осигурят от фондовете на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 143. Оригинал. Машинопис.

№ 462

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 2090 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 20 900 000

ЛЕВА ОТ БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“

София, 24 юни 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 12
Заседание на 24 юни 1987 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова, Г. Колев, Д. Ана-
ниев, П. Василева

Отсъствуват: –
Присъствуват: др. др. Р. Трифонова
Заседанието се откри в 10,30 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Банка „Електроника“.
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Докладва: В. Коларов
Управителният съвет на Българската народна банка взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Българската народна банка да закупи 2 090 бр. акции по 10 000 лв. или общо акции за
20 900 000 лева от Банка „Електроника“.

Средствата да се осигурят от фондовете на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 144. Оригинал. Машинопис.

№ 463

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 3500 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 35 000 000

ЛЕВА ОТ СТОПАНСКАТА БАНКА

София, 1 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 14
Заседание на 1 юли 1987 година

Заседават: др. др. Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова, Г. Колев, Д. Ананиев, П.
Василева

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 14 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Стопанската банка.

Докладва: Т. Чавдаров
 Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Българската народна банка да закупи 3 500 бр. акции по 10 000 лв. или общо акции за
35 000 000 лв. от Стопанската банка.

Средствата да се осигурят от фондовете на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 165. Оригинал. Машинопис.



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
201

№ 464

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 1200 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 12 000 000

ЛЕВА ОТ БАНКА „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

София, 2 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 15
Заседание на 2 юли 1987 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова, Г. Колев, Д. Ана-
ниев, П. Василева

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 17,30 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Банка „Транспорт-

на техника“.
Докладва: В. Коларов

Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Българската народна банка да закупи 1 200 бр. акции по 10 000 лв. или общо акции за
12 000 000 лв. от Банка „Транспортна техника“.

Средствата да се осигурят от фондовете на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 166. Оригинал. Машинопис.

№ 465

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СТОПАНСКА БАНКА

София, 2 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ
за Учредяването на СТОПАНСКА БАНКА, гр. СОФИЯ

В съответствие с Постановление 33 от 3 юни 1987 г. на Министерския съвет на Народна
република България и приетия с него Правилник за банките, днес 2 юли 1987 г. в гр. София се
състоя учредително събрание на Стопанска банка, София.

Учредителното събрание взе следните решения:

1. Учредява на 2 юли 1987 г. СТОПАНСКА БАНКА в гр. София, като акционерно дружес-
тво, с уставен фонд 100 млн. лева, разпределен на 10.000 акции по 10.000 лева всяка една, според
разпределителна ведомост на участниците, която е неразделна част от настоящия протокол; (При-
ложение № 1).
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2. Приема Устав на банката (Приложение № 2).
3. Избира Съвет на акционерите за срок от 3 години в състав:

1. Иван ПЕХЛИВАНОВ Председател на БИСА
за председател на  Съвета на акционерите

2. Тодор ЧАВДАРОВ Първи зам.-председател на Б Н Б  за зам.-председател
на Съвета на акционерите

Ч Л Е Н О В Е
3. Никола ТОДОРИЕВ Председател на Асоциация „ЕНЕРГЕТИКА“
4. Атанас ПОПОВ Председател на Асоциация „СЪОБЩЕНИЯ“
5. Христо БОНИН Председател на Асоциация „МЕТАЛУРГИЯ“
6. Цоко ДИМИТРОВ Председател на Асоциация

„ИНВЕСТИЦИОННО МАШИНОСТРОЕНЕ“
7. Илия ГУНЧЕВ Председател на С О „МЕТАЛХИМ“
8. Георги ХАРИЗАНОВ Председател на МК „Л.И. БРЕЖНЕВ“
9. Ганчо КОЛЕВ Зам.-председател на Б Н Б
10. Веселин РАНКОВ Зам.-председател на Б В Б
11. Павлина ВАСИЛЕВА Генерален директор на Б Н Б

4. Избира Ревизионна комисия в състав:
1. Любен ВЕЛКОВ директор в Министерство на финансите
2. Димитър СТОИМЕНОВ директор на дирекция „Ревизионна“ при Б Н Б
3. Стефан МЛЪЗЕВ директор на дирекция „Счетоводна“ при Б Н Б
4. Георги ЧАЙКОВ Главен експерт в асоциация „ЕНЕРГЕТИКА“

5. Избира за първи зам.-председател на банката другаря Асен ВЛАДИМИРОВ и за зам.-
председател другаря Янко ЯНЕВ.

Останалата част от приетия но невнесен акционерен капитал може да бъде изкупен от дру-
ги асоциации, обединения, комбинати, предприятия и други организации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Пехливанов
СЕКРЕТАР: В. Кръстев

У С Т А В
на СТОПАНСКАТА БАНКА

РАЗДЕЛ I
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Стопанската банка е акционерно дружество със седалище в София.
(2) Акционери на Стопанската банка могат да бъдат банки, предприятия, стопански комби-

нати, стопански обединения, асоциации, кооперативни организации и други юридически лица.
(3) Стопанската банка е юридическо лице и работи на принципа на стопанската сметка.
Чл. 2. Стопанската банка отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което

може да се насочва принудително изпълнение съгласно Гражданския процесуален кодекс. Тя не
отговаря за задълженията на държавата и на своите акционери и държавата и акционерите не от-
говарят за задълженията на банката.

Чл. 3. Стопанската банка гарантира тайната на влоговете и депозитите на своите клиенти и
кореспонденти в страната и чужбина.

Чл. 4. Стопанската банка има печат с надпис „Стопанска банка – София“.

РАЗДЕЛ II
УСТАВЕН ФОНД, АКЦИИ И ФОНДОВЕ

Чл. 5. (1) Уставният фонд на Стопанската банка е 100 000 000 лева, разпределен на 10 000
акции по 10 000 лева всяка една.
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(2) Акциите са поименни и подлежат на вписване в книгата на акционерите.
(3) Уставният фонд може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционери-

те, като съответно се издават и допълнителен брой акции.
Чл. 6. Всяка акция дава право на един глас, право на дивиденти и на съответствуваща част

от имуществото на банката в случай на ликвидация.
Чл. 7. Акциите се подписват от председателя на Съвета на акционерите и от председателя

на Управителния съвет и се подпечатват с печата на банката.
Чл. 8. Стопанската банка има резервен фонд, а също и други фондове, образувани по реше-

ние на Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ III
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА

Чл. 9. (1) Стопанската банка има за своя главна цел чрез дейността си с икономически сред-
ства да съдействува за повишаване ефективността на икономиката, за прогресивно преструктури-
ране и технологично обновяване на производството; за осъществяване на държавната стратегия за
качествено нов растеж на икономиката.

(2) За изпълнение на главната си цел Стопанската банка:
1. кредитира развитието на самоуправляващи се стопански организации в национална и в

чуждестранна валута, участвува със свой дял от средства в съвместни предприятия и приема дъл-
госрочни депозити от собствени средства от самоуправляващи се стопански организации, незави-
симо от това към коя организация или отрасъл принадлежат;

2. участвува при разработването на плановете на обслужваните от нея самоуправляващи се
стопански организации, като съдействува за създаването на условия, въздействува им и ги подпо-
мага да разработват планове, с които се предвижда повишаване на ефективността, реализиране на
темповете, пропорциите и целите на държавния план, постигане на качествено нов растеж в ико-
номиката;

3. анализира стопанско-финансовите отчети на обслужваните от нея самоуправляващи се
стопански организации, банковите, статистическите и другите данни за резултатите от изпълнени-
ето на плановете на самоуправляващите се стопански организации и на държавния план, и когато
се очертават отклонения от темповете, пропорциите и ефективността по държавния план, предп-
риема в рамките на своята компетентност мерки за въздействие, а при необходимост предлага на
съответните държавни органи решения за преодоляване на несъответствията, като информира и
Българската народна банка;

4. упражнява контрол чрез лева за ефективно използуване на собствените средства и на
предоставените кредити за развитие на обслужваните и кредитираните самоуправляващи се сто-
пански организации, в съответствие със стратегията, определена в държавния план за научно-тех-
ническо и социално-икономическо развитие на странатa, както и за спазване на договорната дис-
циплина.

(3) Обслужвани организации от Стопанската банка по смисъла на т. 2 – 4 на предходната
алинея са самоуправляващи се стопански организации, които не се обслужват от другите българ-
ски търговски банки.

(4) Стопанската банка предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити в
национална и чуждестранна валута за мероприятия и обекти, които са ефективни, като съдейству-
ва за:

1. внедряването на постиженията на науката и техническия прогрес;
2. трансфера на технологии и технологичното обновление на производството;
3. повишаването на качеството и снижаването на себестойността на продукцията;
4. усъвършенствуването на структурата и осигуряването на интензивно икономическо раз-

витие на народното стопанство;
5. укрепването на социалистическата икономическа интеграция;
6. увеличаването на експортните ресурси и валутните постъпления, замяната на вносни

продукти с местни;
7. укрепването на стопанската сметка и валутната самоиздръжка на самоуправляващите се

стопански организации.
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Чл. 10. (1) Стопанската банка във връзка с предоставени кредити и гаранции в чуждестран-
на валута при спазване на определените нормативи и изисквания по банковата дейност може да:

1. привлича ресурси в чуждестранна валута от български и чуждестранни банки и други
юридически и физически лица;

2. сключва кредитни и кореспондентски споразумения с местни и чуждестранни банки;
3. открива при себе си и при чуждестранни банки стокови акредитиви, авизира и потвърж-

дава същите и извършва плащания по тях;
4. приема за инкасо стокови и транспортни документи, чекове и други платежни докумен-

ти и валутни ценности от български организации и чуждестранни банки и други юридически и фи-
зически лица, и извършва плащания по тях;

5. издава гаранции във връзка със своята дейност по нареждане на стопански организации,
чуждестранни банки, фирми и други;

6. извършва по нареждане на клиентите си парични преводи от и за чужбина;
(2) Стопанската банка може да:
1. участвува по установения ред в консорциуми;
2. осъществява на договорна основа срещу заплащане на услуги по контрола за целесъоб-

разното използуване на определени инвестиционни средства и контрола за съблюдаване и изпъл-
нение на определени финансови договорености;

3. организира извършването на икономически, пазарни, валутно-финансови и други проуч-
вания в страната и чужбина, и на тази основа срещу заплащане да предоставя консултации на са-
моуправляващи се стопански организации за кредитната и пазарната конюнктура за икономичес-
кото състояние и научно-техническите възможности и стратегията на партньорите на нашите ор-
ганизации;

4. се сдружава с чуждестранни юридически и физически лица при спазване на определения
ред за извършване на съвместна дейност в страната и чужбина, включително и за образуване на
съвместни банки;

5. оперира с временно свободните си средства на международните и валутни пазари.
Чл. 11. Банката може да извършва и операции по силата на пълномощия, предоставени є от

Българската народна банка.
Чл. 12. Стопанската банка осъществява своята дейност в съответствие с Правилника за

банките, Правилника за стопанската дейност и другите нормативни актове.

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.13. Органи на управление на Стопанската банка са: Общо събрание на акционерите, Съ-
вет на акционерите, Управителен съвет и Ревизионна комисия.

Чл. 14. (1) Общото събрание на акционерите е най-висшият орган на банката.
(2) Общото събрание на акционерите е редовно или извънредно.
(3) Редовното събрание се свиква един път в годината.
(4) Извънредното събрание се свиква по предложение на съвета на акционерите, на ревизи-

онната комисия или по искане на акционерите, представляващи най-малко една десета част от ос-
новния капитал на банката.

(5) Общите събрания се свикват от Съвета на акционерите.
Чл. 15. (1) За свикването на Общото събрание акционерите се уведомяват писмено най-

късно две седмици преди деня на събранието, като се посочва и дневния ред.
(2) Общото събрание решава следните основни въпроси:
1. избира и освобождава председателя, зам.-председателя и членовете на Съвета на акцио-

нерите, зам.-председателите на банката и членовете на Ревизионната комисия. Председателят на
банката се назначава и освобождава от председателя на Министерския съвет;

2. приема годишния отчет, счетоводния баланс, и разпределението на печалбите и загубите
на банката, включително и за дивиденти и освобождава от отговорност Управителния съвет;

3. приема доклада на Ревизионната комисия;
4. решава покриването и отписването на баланса на банката на загуби в размер над 100 000

лева от несъбираеми кредити и от други операции на банката за сметка на специално заделените
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средства от печалбата;
5. изменя и допълва Устава на банката по реда на Правилника за банките;
6. увеличава или намалява уставния фонд на банката;
7. взема решение за прекратяване дейността на банката.
Чл. 16. (1) Общото събрание на акционерите взема решение с мнозинство най-малко две

трети от броя на акциите. Решенията се считат за действителни, ако в събранието участвуват ак-
ционери, представляващи повече от половината от внесения уставен фонд на банката.

(2) Решенията по въпроси за изменение и допълнение на Устава на банката, за увеличава-
не или намаляване на уставния фонд и за прекратяване дейността на банката се вземат с мнозинс-
тво най-малко три четвърти от броя на акциите. Решенията се считат за действителни, ако в съб-
ранието участвуват акционери, представляващи най-малко две трети от внесения уставен фонд на
банката.

Чл. 17. На общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и от сек-
ретаря на събранието.

Чл.18. (1) Съветът на акционерите упражнява общо ръководство на дейността на банката,
наблюдава и контролира работата на Управителния съвет.

(2) Съветът на акционерите се състои от председател, зам.-председател и от 5 до 9 члено-
ве, избрани за срок от 3 години.

Чл. 19. Съветът на акционерите се свиква от председателя му най-малко един път на полу-
годие.

Чл. 20. Ако накой член излезе от състава на Съвета на акционерите преди изтичане на три-
годишния срок, Общото събрание на акционерите избира нов член.

Чл. 21. Съветът на акционерите взема решенията си с мнозинство на гласовете. Решенията
се считат за действителни, ако на заседанието присъствуват не по-малко от половината членове на
съвета. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя.

Чл. 22. Съветът на акционерите:
1. определя общите насоки в дейността на банката в съответствие с държавната политика;
2. разглежда въпросите, подлежащи на обсъждане и приемане от Общото събрание на ак-

ционерите, и предлага проекторешения във връзка с тях;
3. утвърждава плана по труда и разходите за издръжка на банката;
4. определя размер на таксите, комисионите и разноските, които банката събира при свои-

те операции;
5. избира членовете на Управителния съвет.
Чл. 23. Управителният съвет осъществява непосредственото ръководство на банката и но-

си отговорност за нейната дейност.
Чл. 24. Управителният съвет се състои от председателя на банката, който е и председател

на Управителния съвет, заместник-председателите и от 4 до 6 членове, един от които е избран от
Общото събрание на трудовия колектив на банката.

Чл. 25. Управителният съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на акционерите;
2. подготвя въпросите по дневния ред на Общото събрание и на Съвета на акционерите;
3. приема кредитния и другите планове на банката и взема мерки за осигуряване на тяхно-

то изпълнение;
4. решава въпроси по оперативното ръководство на банковата дейност, нейното разпреде-

ление между отделните служби и компетентността на служителите;
5. приема инструкции за работата на звената в банката;
6. решава въпроси, свързани с кредитирането, дяловото участие, отчетността и вътрешно-

банковия контрол;
7. разрешава покриване и съответно отписване от баланса на банката на несъбираеми взе-

мания, липси и загуби до 100 000 лева;
8. разглежда и решава други въпроси от дейността на банката.
Чл. 26. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. Управителният съвет

взема решенията си с мнозинство на гласовете. Решенията се считат за действителни, ако на засе-
данието присъствуват повече от половината от членовете на Управителния съвет при задължител-
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но присъствие на председателя му или на зам.-председател. При равенство на гласовете е решаващ
гласът на председателя, а при неговото отсъствие – на зам.-председателя. Онези от членовете, ко-
ито са на друго становище, могат да отнесат въпроса пред Съвета на акционерите.

Чл. 27. (1) Председателят на банката:
1. организира и ръководи дейността на банката и на Управителния съвет в съответствие с

решенията на Общото събрание и на Съвета на акционерите;
2. разпорежда се, съгласно нормативните актове и Устава на банката, с имуществото на

банката и издава пълномощия; установява реда за подписване на задълженията и издаването на
пълномощия от името на банката, урежда представителството на банката в страната и чужбина;

3. одобрява структурата и щатните разписания; сключва трудовите договори, поощрява с
награди и отличия, налага дисциплинарни наказания, изменя и прекратява трудовите договори със
служителите; командирова длъжностните лица на банката в страната и чужбина.

4. решава сключването на кореспондентски споразумения и откриването на сметки в чуж-
бина.

(2) Председателят на банката може да предоставя някои от правата си на заместник-предсе-
дателите и на други длъжностни лица.

Чл. 28. (1) Ревизионната комисия извършва ревизии по дейността на банката.
(2) Ревизионната комисия се състои от председател и от 4 до 6 членове, избирани за срок

от три години.
(3) Членовете на Ревизионната комисия не могат да бъдат членове на Съвета на акционери-

те, на Управителния съвет или служители на банката.
Чл. 29. (1) Ревизионната комисия в пълен състав или поединично може да извършва про-

верки през всяко време на годината. За извършване на ревизии тя може да привлича и други спе-
циалисти.

(2) Резултатите от проверките и ревизиите Ревизионната комисия вписва в специална книга.
(3) За установени нарушения от административен и финансов характер Ревизионната коми-

сия съставя констативен протокол с препоръки за отстраняването им, който изпраща на Управи-
телния съвет за разглеждане и вземане на решения.

Чл. 30. Управителният съвет предоставя на Ревизионната комисия всички необходими за
ревизията материали.

Чл. 31. (1) Ревизионната комисия прави заключение по годишния отчет на банката пред
Общото събрание.

(2) Без доклад на Ревизионната комисия Общото събрание съответно другите органи за уп-
равление на банката, не могат да вземат решение за одобряване на баланса, разпределението на
печалбата, покриването и отписване от баланса на банката на несъбираеми вземания, липси и за-
губи, както и за освобождаване от отговорност на Управителния съвет.

РАЗДЕЛ V
ОТЧЕТНОСТ

Чл. 32. Оперативната година на банката започва от 1 януари и завършва на 31 декември
включително.

Чл. 33. Годишните баланси се публикуват след одобряването им от Общото събрание на
акционерите.

РАЗДЕЛ VI
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА БАНКАТА

Чл. 34. (1) Чистата печалба на банката се образува от доходите на нейните операции след
приспадане на данъците, административно-управленските и експлоатационните разходи.

(2) Чистата печалба се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите в съот-
ветствие с нормативните актове.

РАЗДЕЛ VII
РЕОРГАНИЗИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 35. (1) Стопанската банка се реорганизира и прекратява по решение на:
1. Общото събрание на акционерите;
2. Министерския съвет на НРБ;
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(2) При прекратяване дейността на банката тя се обявява в ликвидация, която се извършва
от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите.

(3) След завършване на ликвидацията, остатъкът от дружественото имущество се разпреде-
ля между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. (1) Стопанската банка се счита за учредена след като бъде регистрирана в съда и ре-

гистрацията се обнародва от нея в Държавен вестник.
Чл. 37. Когато в договорите, сключени от банката, с чуждестранни контрагенти не е пред-

видена друга подсъдност, споровете по тях са подсъдни на Софийския градски съд.

Настоящият Устав е приет на
Учредителното събрание от
акционерите на 02.07.1987 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 223–224, 226–239. Оригинал. Машинопис.

№ 466

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 1000 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 10 000 000

ЛЕВА ОТ СТРОИТЕЛНАТА БАНКА

София, 3 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 16
Заседание на 3 юли 1987 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова, Г. Колев, Д. Ана-
ниев, П. Василева

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 11 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Строителната банка.

Докладва: В. Коларов
Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Българската народна банка да закупи 1 000 бр. акции по 10 000 лв. или общо акции за
10 000 000 лв. от Строителната банка

Средствата да се осигурят от фондовете на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 167. Оригинал. Машинопис.
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№ 467

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „ТРАНСПОРТНА
ТЕХНИКА“

София, 3 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ
ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ТЪРГОВСКА БАНКА

„ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ – СОФИЯ

В съответствие с Постановление № 33 на Министерския съвет от 3 юни 1987 година и при-
етия с него Правилник за банките, днес, 3 юли 1987 година в град София се състоя учредително
събрание на търговска банка „Транспортна техника“ – София.

Учредителното събрание взе следните решения:

1. Учредява на 3 юли 1987 година търговска банка „Транспортна техника“ в град София,
като акционерно дружество, с уставен фонд 30 млн. лева, разпределен на 3 000 акции по 10 000
лева всяка една, според разпределителна ведомост на участниците, която е неразделна част от нас-
тоящия протокол (Приложение № 1).

2. Приема Устав на банката (Приложение № 2).

3. Избира Съвет на акционерите за срок от три години в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тончо Чакъров, председател на Асоциация
„Транспортна, селскостопанска и строителна техника“

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Чавдаров, първи зам.-председател
на Българската народна банка

 ЧЛЕНОВЕ: 1. Кирил Медникаров, председател на
СО „Балканкар“ – София
2. Веселин Ранков, първи зам.-председател на БВБ
3. Мончо Бехар, председател на СО
„Автомобилостроене“ – Шумен
4. Иван Пейчев, председател на СО „Агромашина“ – Русе
5. Николай Радев, председател на СО
„Заводски транспортни системи“ – Габрово
6. Боголюб Воденичаров, председател на
СО „Двигателостроене“ – Варна
7. Иван Трифонов, председател на СО
„Заготовки и комплектуващи възли“ – Враца
8. Христо Бахчеванов, председател на СО
„Транспортна електроника и електротехника“ – Пловдив
9. Цветан Христов, председател на СО „Елпром“ – София
10. Михаил Бозаров, гл. директор на Институт
по информатика, комплексна автоматизация и системи – София

4. Избира Ревизионна комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Симеонов, зам.-председател на СО
„Транспортна електроника и електротехника“ – Пловдив

ЧЛЕНОВЕ: 1. Димитър Стоименов, директор в Българска
народна банка – ЦУ



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
209

2. Христо Симеонов, гл. счетоводител на
СО „Заводски транспортни системи“ – Габрово
3. Кирил Пенков, гл. счетоводител на СО „Агромашина“ – Русе

5. Избира за зам.-председател на банката др. Венцеслав Бойчев.
6. Приема името на банката да бъде „Транспортна техника“.
Останалата част от приетия, но невнесен акционерен капитал може да бъде изкупен от дру-

ги асоциации, обединения, комбинати, предприятия и други организации.

РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: Кольо Алавойдов
СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: Н. Минчева

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 254–256. Оригинал. Машинопис.

№ 468

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СТРОИТЕЛНА БАНКА

София, 6 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ
за Учредяването на СТРОИТЕЛНА БАНКА, гр. София

В съответствие с Постановление 33 от 3 юни 1987 г. на Министерският съвет на Народна
република България и приетия с него Правилник за банките, днес 6 юли 1987 г. в гр. София се
състоя учредително събрание на Строителна банка, София.

Учредителното събрание взе следните решения:
1. Учредява на 6 юли 1987 год. Строителна банка в гр. София, като акционерно дружество,

с уставен фонд 30 млн. лева, разпределен на 3 000 акции по 10.000 лева всяка една, според разп-
ределителна ведомост на участниците, която е неразделна част от настоящия протокол; (Приложе-
ние № 1).

2. Приема Устав на банката (Приложение № 2).
3. Избира Съвет на акционерите за срок от 3 години в състав:
I. ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Григоров – председател на асоциация

„Строителство и строителна индустрия“
II. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Тодор Чавдаров – първи зам.-председател на БНБ
III. ЧЛЕНОВЕ:
1. Александър Георгиев председател на СО „Промишлено строителство“
2. Иван Драгневски председател на Българската външно търговска банка
3. Васил Василев н-к ГУСВ
4. Константин Грънчаров председател на СО „Монтажи“
5. Христо Захариев председател на СО „Метални конструкции“
4. ИЗБИРА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
I. Председател: Константин Ковачев – председател на

Стопанско обединение „Стройкомплект“
II. Членове: Георги Найденов – председател на

Стопанско обединение „Хидрострой“
Славчо Божилов – председател на
Стопанско обединение „Софстрой“
Велко Българанов – председател на
Стопанско обединение „Стоманобетонови конструкции“
Димитър В. Даракев – от дирекция „Ревизии
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и контрол“ при БНБ – представител на
Българската народна банка

5. Избира Стефан Кръстев Златарев за зам.-председател.
Останалата част от приетия, но невнесен акционерен капитал може да бъде изкупен от дру-

ги асоциации, обединения, комбинати, предприятия и други организации.
Приложение:
№ 1 и № 2

РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: [- - -]
СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛЧИК: [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 261–263. Оригинал. Машинопис.

№ 469

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 3000 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 30 000 000

ЛЕВА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА

София, 22 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 18
Заседание на 22.07.1987 г.

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, К. Заркова, Г. Колев, Д. нани-
ев, П. Василева

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Земеделска и коо-

перативна банка.
Докладва: В. Коларов

Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Българската народна банка да закупи 3000 бр. акции по 10.000 лв. или общо акции за
30.000.000 лв. от Земеделска и кооперативна банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 186. Оригинал. Машинопис.
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№ 470

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И
КООПЕРАТИВНА БАНКА – ПЛОВДИВ

Пловдив, 23 юли 1987 г.

ПРОТОКОЛ

за учредяване на

ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА ПЛОВДИВ

В съответствие с постановление № 33 от 3 юни 1987 год. на Министерския съвет на На-
родна република България и приетия с него Правилник за Банките, днес [...] юли 1987 г. в
гр. Пловдив се състоя учредително събрание на Земеделската и кооперативна банка Пловдив, при
следния

Дневен ред:
1. Доклад на председателя на Земеделската и кооперативна банка – др. Янко Мусурлиев за

преустройството на банките и задачите на специализираната търговска банка.
2. Приемане Устав и учредяване на банката.
3. Избор на Съвет на акционерите.
4. Избор на ревизионна комисия.
5. Избор на заместник-председатели на Банката.

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Учредява на 23 юли 1987 г. Земеделска и кооперативна банка в Пловдив, като акционер-
но дружество, с уставен фонд – 70 000 000 лева, разпределен на 7 000 акции по 10 000 лева всяка
една, според разпределителна ведомост на участниците, която е неразделна част от настоящия
протокол (Приложение № 1).

2. Приема Устав на Банката (Приложение № 2).
3. Избира Съвет на акционерите за срок от 3 години в състав:
I. ПРЕДСЕДАТЕЛ Желю Добрев – председател на асоциация „Н А П С“
II. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ Катя Заркова – зам.-председател на Б Н Б
III. ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Груев председател на асоциация „Гор.стоп. и горска пром.“
2. Румен Сербезов председател на Централен кооперативен съюз
3. Кирил Кралев главен директор на НПСК „Г. Димитров“ Пловдив
4. Петър Петров председател на СО „Бълг. пиво“
5. Диньо Кайраков генерален директор в Българска външнотърговска банка
6. Цено Хинковски председател на Селско-стопанската академия
7. Асен Гьошев ген. директор на К-т „Оранжерии“ Пазарджик
8. Детелина Славчева директор в ЦУ на БНБ
9. Въскреси Мондров председател на ОКС – Сливен

4. Избира РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ в състав:
I. Председател Димитър Арнаудов, директор в Окръжна банка Пловдив
II. Членове: Йордан Икономов, гл. счетоводител на ОКС – Кърджали

Камен Тошков, главен финансов ревизор при ЦУ на БНБ
Илия Стойков, зам. председател по икономическите въпроси в
АПК – Бургас
Енчо Терзийски, гл. счетоводител в Аграрно-промишл.
сдружение Пловдив.
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 5. Избира за ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
За първи заместник-председател – Христо Костов Христов
за заместник-председател – Цанко Христов Цветков
за заместник-председател – Ангел Георгиев Команов

Останалата част от приетия, но невнесен акционерен капитал да се следи своевременното
му внасяне съобразно приетия график, както и се създава възможността да бъде изкупен от други
асоциации, обединения, комбинати, предприятия и други организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
№№ 1 И 2.

РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: Р. Сербезов
СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: П. Нейчев

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 202. Оригинал. Машинопис.

№ 471

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ 1000 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА ОБЩА СУМА 10 000 000

ЛЕВА ОТ ТРАНСПОРТНАТА БАНКА

София, 6 август 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 20-А
Заседание на 6 август 1987 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, К. Заркова, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 14 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българската народна банка като акционер в Транспортната банка.

Докладва: В. Коларов
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Българската народна банка да закупи 1000 бр. акции по 10 000 лв. или общо акции за
10 000 000 лв. от Транспортната банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 198. Оригинал. Машинопис.
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№ 472

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА БАНКА

Варна, 7 август 1987 г.

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 07.08.1987 г. от 16,00 часа в зала „Варна“ на х-л „Черно море“ – Варна, в съответст-
вие с ПМС № 33/03.07.1987 г. и приетия с него Правилник за банките се проведе събрание на
представители на ССО, асоциирани към Министерството на транспорта, на БНБ и БВБ за учредя-
ване на ТРАНСПОРТНА БАНКА.

На събранието като представители на учредителите присъствуваха:
ВАСИЛ ЦАНОВ – министър на транспорта;
ВАСИЛ КОЛАРОВ – председател на БНБ (представител на БНБ и БВБ);
ГАНЧО КОЛЕВ – зам. председател на БНБ;
СТОИЛ ФЕРДОВ – председател на СО „БДЖ“;
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ – зам. председател на СО „Автотранспорт“;
НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ – председател на СО „Воден транспорт“;
АТАНАС ЙОНКОВ – гл. директор на Параходство – БМФ [Български морски флот];
ЙОРДАН РАДОЕВ – гл. директор на Параходство – БРП [Българско речно плаване];
ПЪРВАН МАРКОВ – директор на Пристанищен комплекс – Варна;
МАНОЛ МАНОЛОВ – директор на Пристанищен комплекс – Бургас;
АТАНАС МИХАЙЛОВ – директор на Пристанищен комплекс – Русе;
ЙОРДАН КИРИЛОВ – директор на Пристанищен комплекс – Лом;
ГЕОРГИ ШИШМАНОВ – директор на КРЗ [Кораборемонтен завод] „Одесос“ – Варна;
ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ – председател на СО „БГА“ [Българска гражданска авиация];
ИВАН ПАНКОВ – зам. председател на ГУП [Главно управление на пътищата];
СТОЯН ИВАНОВ – зам. директор на ДСП „ДЕСПРЕД“;
ДИМИТЪР СТОЯНОВ – главен счетоводител на ЦТКТ;
ЕВГЕНИ ПАНАЙОТОВ – зам. директор на ДСП „БУЛФРАХТ“;
ДИМИТЪР БОЦЕВ – гл. директор на ДТП „ИНФЛОТ“;
ГЕН. МИТЬО КИСЬОВ – началник на войските на Министерството на транспорта и дру-

ги членове на ръководствата на ССО.
Събранието протече при следния дневен ред:
1. Доклад за преустройството на банковата система и задачите на Транспортната банка;
2. Обсъждане предложението за учредяване на Транспортна банка. Приемане на Устав и

определяне на размера на Уставния фонд.
3. Избор на Съвет на акционерите;
4. Избор на Ревизионна комисия;
5. Избор на зам.председател на банката.
Събранието беше ръководено от др. Васил Коларов – председател на БНБ.
След станалите разисквания и обсъждане на направените предложения по въпросите на

дневния ред събранието прие следните решения:
1. Учредява акционерно дружество ТРАНСПОРТНА БАНКА със седалище г. Варна, ул.

[...] и предмет на дейност – финансиране, кредитиране на капиталните вложения на транспортни-
те ССО и съдействие чрез дейността си с икономически средства за повишаване на ефективност-
та на икономиката, за прогресивно преструктуриране и технологично обновяване на производст-
вените мощности с оглед осъществяване държавната стратегия за качествено нов растеж в съот-
ветствие с раздел III на приетия Устав на Транспортна банка.

Банката ще се представлява от председателя – ТОДОР ДУКОВ ДИМИТРОВ, назначен със
Заповед № КВ-37/3.07.1987 г. на МС на НРБ в съответствие с разпоредбите на чл. 61 от Правил-
ника на банките.
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Органите за управление и контрол на Транспортната банка са:
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ с компетенции, дейност и отговорности съглас-

но чл. чл. 14, 15, 16 и 17 от приетия Устав;
СЪВЕТ НА АКЦИОНЕРИТЕ с компетенции, дейност и отговорности съгласно чл. чл. 17,

18, 19, 20, 21 и 22 от приетия Устав;
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на Транспортната банка с компетенции, дейност и отговорности,

съгласно чл. чл. 23, 24, 25 и 26 на приетия Устав;
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Транспортна банка с компетенции, дейност и отговорности съгласно

чл. 27 на Устава;
РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ с компетенции, дейност и отговорности съгласно чл. чл. 29 и

31 на приетия Устав.
2. Приема предложения Проекто-устав като основа. Задължава Съвета на акционерите в

едномесечен срок да уточни и предложи на общото събрание окончателния текст на Устава в съ-
ответствие с нормативните актове и направените от учредителите-акционери предложения.

3. Определя Уставен фонд на новоизграденото акционерно дружество Транспортна банка –
Варна в размер на 30 млн. лева (тридесет) разпределени на 3 000 бр. акции по 10 хлв. всяка една,
според разпределителната ведомост на участниците, която е неразделна част от настоящия прото-
кол (Приложение № 2).

4. Събранието избира Съвет на акционерите за срок от 3 (три) години в състав от 7 (седем)
души:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Съвета – ВАСИЛ ЦАНОВ – министър на транспорта;
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на Съвета – ГАНЧО КОЛЕВ – зам. председател на БНБ.
За членове на Съвета на акционерите:
СТОИЛ ФЕРДОВ МИЛАНОВ – председател на СО „БДЖ“;
ДИНЬО ДОНЕВ КАЙРАКОВ – ген. директор на БВБ;
ТРИФОН КОЛЕВ ПЕЮВСКИ – председател на СО „Автомобилен транспорт“;
НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ ИЛИЕВ – председател на СО „Воден транспорт“;
ГЕН. МИТЬО РАШКОВ КИСЬОВ – командир на войските на Министерството на транс-

порта;
5. Избира Ревизионна комисия в състав от (пет) души:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ВЕЛИЧКО ФИЛИПОВ ВЕЛИЧКОВ – председател на СО „БГА“
и членове:
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ГЪСТЕВ – гл. директор на ДСП „БУЛФРАХТ“;
ТРАЙКО ИЛИЕВ ВЪРГОВ – гл. директор на ДСП „ДЕСПРЕД“;
ДОБРИН НИКОЛОВ ТУРЛАКОВ – главен финансов ревизор към ЦУ на БНБ – София;
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ – гл. счетоводител на Окръжна банка Варна.
6. Избира за ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на Транспортна банка СТЕФАН РАДНЕВ СТЕФА-

НОВ.
7. Събранието задължава ръководството на новоучредената Транспортна банка да разрабо-

ти Програма за дейността и развитието на банката и я предложи за обсъждане и приемане на след-
ващото събрание.

Неразделна част от настоящия протокол са:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Устав на Транспортна банка – Варна;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Ведомост за разпределение на Уставния фонд между участниците в

Транспортната банка – Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ: В. Коларов
СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 271–274. Оригинал. Машинопис.
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ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ
ОБРАЗУВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ: БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“,
БАНКА „БИОХИМ“, БАНКА „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“, ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА

БАНКА, СТРОИТЕЛНА БАНКА, ТРАНСПОРТНА БАНКА, БАНКА ЗА СТОПАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ И СТОПАНСКА БАНКА

София, 10 август 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 21
Заседание на 10 август 1987 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, К. Заркова, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в

Дневен ред:
1. Разглеждане информация за проведените учредителни събрания на новите специализира-

ни търговски банки.
Докладва: В. Коларов

В съответствие с изискванията на чл. 26 от Правилника за банките и след като се запозна с
учредителните актове на новите търговски банки Управителниятсъвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Одобрява образуването на следните специализирани търговски банки: Банка „Електрони-
ка“, Банка „Биохим“, Банка „Транспортна техника“, Земеделска и кооперативна банка, Строител-
на банка, Транспортна банка, Банка за стопански инициативи и Стопанска банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 3, л. 199. Оригинал. Машинопис.
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ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ СЪС ЗАПИТВАНЕ ЗА НАЧИНА НА КОРИГИРАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ

ПРОЦЕНТ ВЪРХУ ДЪЛГА ПО ЗАЕМА ЗА КРЕДИТНИ РЕСУРСИ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА*

София, 3 ноември 1987г.

БАНКА „БИОХИМ“
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДР. В. КОЛАРОВ
ТУК

Другарю Коларов,

На основание чл. 2, ал. 1 на ПМС № 33/1987 г. и във връзка с мерките за създаване на не-
обходимите допълнителни условия за разгръщане на активна дейност от Търговска банка „Био-
хим“, Ви уведомявам, че сумите на отсрочените за издължаване кредити, на просрочените погаси-
телни вноски от минали години, както и на неиздължените лихви на: ТХК – Димитровград, ТК
„Химмаш“ – Хасково, К-т „Биомаш“ – Лозница и ЗИЕ – Кърджали ще приемем след окончателно
тристранно договаряне между нередовния платец, Българската народна банка и Банка „Биохим“
на задълженията на трите страни до ликвидиране на вземанията.

Предложението ни се основава на категоричния текст на т. 11 от ЦП № 75/23.09.1987 г.,
корегиран с ЦП № 77/5.10.1987 г., според който със сумите на прехвърлените кредити се образу-
ва дълга на Банка „Биохим“ по заема за кредитни ресурси, ползуван от БНБ, върху който на съв-
местното заседание на УС на БНБ и председателите на търговските банки, проведено през м. ок-
томври т.г. се определи да плащаме лихва при среден лихвен процент 5.42 на сто.

Ръководството на Банка „Биохим“ е обезпокоено от обстоятелството, че до този момент не
е внесена яснота по какъв начин ще се корегира (в смисъл намалява) лихвения процент, с който ще
се олихвява дълга по заема за кредитни ресурси, включващ в себе си и задължения, произхожда-
щи от отсрочени кредити, безлихвени кредити и др. подобни.

Ние имаме определено виждане по изнесените въпроси и можем съвместно с останалите
търговски банки да участвуваме в изготвяне на предложената методика от БНБ, която да ги реши
справедливо на основата на взаимната икономическа изгода.

По отношение приемането на отсрочените за издължаване кредити на СО „Девня“, сме
направили отделно предложение в докладната записка от 26.X.1987 г. за поемане дейността на
банковите клонове в Девня и НХК „Нефтохим“ – Бургас.

С УВАЖЕНИЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Митев

[Върху документа – резолюция:]
Др. Г. Колев. Предложете бързо! В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 4, л. 68–69. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи № 407 и 477
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№ 477

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ТЕКСТА НА

РЕШЕНИЕ № 27 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ОТ 5 ОКТОМВРИ 1987 Г. ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ БНБ ЗА

ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, след 3 ноември 1987 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ – зам. председател

Другарю КОЛАРОВ,

Във връзка с поставените въпроси с писмо № 116 от 3.11.1987 г. на банка  „Биохим“ от-
носно изясняване на някои въпроси свързани с прехвърлянето на кредитите от Българската народ-
на банка в банка „Биохим“ и тяхното олихвяване, считам следното:

1. Правилно ръководството на банка „Биохим“ поставя въпроса, че до този момент не е
внесена яснота относно лихвения процент с който се олихвява дълга по заемите за кредитните ре-
сурси при наличието на безлихвени кредити, отсрочени кредити за издължаване след 1991 г. с по-
нисък лихвен процент и други подобни.

 С протокол № 27 на Управителния съвет на Българската народна банка от 5.11.1987 г., бе-
ше установен реда, по който ще се олихвяват кредитните ресурси, но явно, че записаните тексто-
ве не дават достатъчна яснота, поради което предлагам цитираният по-горе протокол да се допъл-
ни, както следва:

Към т. 1 (2) да се прибави нова буква „д“, със следния текст:
„д) при това положение, за кредитният ресурс, с който се покрива остатъкът на прехвърле-

ните им безлихвени кредити, търговските банки не плащат лихва на Българската народна банка. За
кредитния ресурс, с който се покрива размерът на отсрочените за издължаване след 1.01.1991 г.
кредити за капитални вложения, търговските банки плащат лихва по реда на буква „в“, а за разли-
ката до получавания от БНБ кредитен ресурс, плащат лихва по процента установен по реда на
буква „а“ и буква „б“.

2. Считам, че поставеният въпрос за сключване на тристранен договор между длъжниците
по кредитите за капитални вложения със затруднено финансово състояние, Българската народна
банка и банка „Биохим“, при прехвърлянето на задълженията на тези длъжници от БНБ в банка
„Биохим, ще се постави и от другите търговски банки, поради което предлагам да се възложи на
дирекциите „Усъвършенствуване на управлението и правното осигуряване“ и „Ефективност на
банковата дейност по капиталните вложения“ да разработят проект на договор, който да се изпол-
зува във възникналите случаи, като случаите поставени от банка „Биохим“.

Моля за вашите разпореждания.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
[Върху документа – резолюция:]
Съгласен. Членовете на УС – на подпис. В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 4, л. 66–67. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи № 407 и 476.
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№ 478

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НАЧИНА НА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПРОСРОЧИЯТА ПРИ ПОГАСЯВАНЕ ОТ

СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ,
ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ БНБ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

София, 18 ноември 1987 г.

ПРОТОКОЛ № 30
Заседание на 18 ноември 1987 г.

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Г. Карамфилов, К. Заркова,
Н. Величков, Д. Ананиев и П. Василева.

Отсъствуват:
Присъствуват: др. др. Ст. Доцев и Ас. Владимиров
Заседанието се откри в 9.30 часа

Дневен ред:
[...]

2. За отговорността на търговските банки при евентуално погасяване от С[амоуравлява-
щите се] С[топански] О[рганизации] на кредитите, прехвърлени им от БНБ.

Докладва: В. Коларов

[...]
По т. 2 от дневния ред Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

2.1. Потвърждава решението на председателя на БНБ от 21.09.1987 г. за търговската бан-
ка „Биохим“, за което на председателите и на останалите търговски банки е съобщено, че ще се
прилага за всички търговски банки, а именно:

„Когато след прехвърлянето на натрупания от минали години дълг на ССО по кредити за
капитални вложения от Българската народна банка на търговските банки, в съответствие с чл. 2,
ал. 1 на постановление № 33 на Министерския съвет от тази година за преустройството на банко-
вата система, кредитополучателят не издължи в договорения срок погасителна вноска на търгов-
ска банка, Българската народна банка заедно с търговската банка и съответната ССО разглеждат
случая и набелязват необходимите мерки, с оглед да се осигури в най-кратък срок ликвидиране на
просрочието. До ликвидирането на просрочието, Българската народна банка и съответната тър-
говска банка предприемат мерки, с оглед да не възникват неблагоприятни последици от това прос-
рочие за търговската банка.“

2.2. В срок до 20.11. т.г. председателят на Българската народна банка и председателят на
Стопанската банка да внесат доклад до председателя на Министерския съвет, с който да предложат
погасяването на отпуснатите през минали периоди и отложени с Протокол № 41/1986 г. на
Б[юрото на] М[инистерския] С[ъвет] за погасяване след 1991 година кредити, да се извърши за
сметка на осигурените и договорени ресурси: от ССО, предоставени средства от бюджета и разли-
ката – от нормативните вноски на БНБ и съответните търговски банки в бюджета от данъка вър-
ху печалбата (дохода).

2.3. Когато за ССО с отсрочени по Протокол № 41 от 1986 г. на БМС погашения по
кредити за капитални вложения е договорено по реда на предходния пункт конкретно погасяване
на отсрочените кредити от осигурените източници от ССО, бюджета и от вноските на БНБ и
съответната търговска банка в бюджета от данъка върху печалбата (дохода), търговските банки
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могат да предоставят на въпросното ССО и нови кредити за капитални вложения по тяхна прецен-
ка по установения ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 4, л. 126–127. Оригинал. Машинопис.

№ 479

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ПО РАЗПЛАЩАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА

ОБЕКТИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД „ДЪРЖАВНО КРЕДИТИРАНЕ“ И СЪС ЗАЕМООБРАЗНО
ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

София, 3 декември1987 г.

ПРОТОКОЛ № 32
Заседание на 3 декември 1987 г.

Заседават: др. Цв. Петков, Т. Чавдаров, Г. Карамфилов, К. Заркова, Д. Ананиев и П. Васи-
лева.

Отсъствуват:
Присъствуват: др. др. Ас. Владимиров и Ст. Млъзев
Заседанието се откри в 11 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане затрудненията по разплащане обектите с източник фонд „Държавно креди-

тиране“ и заемообразно предоставени средства от Министерството на финансите.
Докладват: Цв. Петков

 Т. Чавдаров

След станалите разисквания, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. В допълнение на телекс № 7961/2.12.1987 г. на Стопанската банка, да се изпрати телекс
до окръжните банки със следния текст:

„Разплащането на строителството с източници фонд „Държавно кредитиране“ и заемооб-
разно предоставени средства от Министерството на финансите да се допуска, само след писмено
(телексно) потвърждение от дирекция „Разплащания и банково счетоводство“ при БНБ – Централ-
но управление за размера до който можете да допускате плащане, в рамките на осигурените кре-
дитни ресурси по сметките на фонд „Държавно кредитиране“ и заемообразно предоставените
средства от Министерството на финансите при Софийската градска банка.

Представените платежни документи от доставчиците и изпълнителите да се приемат от
банковите клонове и се класират в картотеката за плащане по реда на постъпването им в банката.

Заявките за допускане на плащания да се отправят по телекса до дирекция „Разплащания и
банково счетоводство“ при БНБ – Централно управление.

 Окръжните банки в срок до 14 часа на 4.12.1987 г. по телекса да изпратят на дирекция
„Разплащане и банково счетоводство“ при БНБ – ЦУ обобщено за окръга сведение за усвоените
банкови кредити към 30.11.1987 г. за сметка на фонд „Държавно кредитиране“ по балансови смет-
ки 460, 465 и 469, както и за усвоените банкови кредити за сметка на заемообразно предоставени-
те средства от Министерството на финансите по балансови сметки 435, 540 и 485.

Уведомете за горното районните банкови клонове.“
Отг.: Цв. Петков
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2. Възлага на др. др. Цв. Петков и Т. Чавдаров, незабавно да проведат среща с министъра
на финансите др. Белчо Белчев, на която да се изяснят всички възможности за осигуряване на
обектите с източници фонд „Държавно кредитиране“ и заемообразно предоставени средства от
Министерството на финансите.

3. Възлага на др. Павлина Василева да подготви проект на писмо до др. Георги Атанасов с
оценка на състоянието на кредитираните обекти с източник фонд „Държавно кредитиране“ и зае-
мообразно предоставени средства от Министерството на финансите.

Срок: 8 декември 1987 г.
[за] ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Т. Чавдаров

СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 4, л. 229–230. Оригинал. Машинопис.

№ 480

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
БАНКА ДА ЗАКУПИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 1250 БРОЯ АКЦИИ С НОМИНАЛ 10 000 ЛЕВА ЗА

ОБЩА СУМА 12 500 000 ЛЕВА ОТ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“

София, 31 декември1987 г.

ПРОТОКОЛ № 38
Заседание на 31 декември1987 г.

Заседават: др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Г. Колев, К. Заркова, Д. Ананиев
и П. Василева.

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 13 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане участието на Българска народна банка като акционер в Банка „Биохим“

Докладва: В. Коларов
Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

Дава съгласие Българската народна банка да закупи допълнително 1 250 бр. акции по
10 000 лв. или общо допълнително акции за 12 500 000 лв. от Банка „Биохим“.

Средствата да се осигурят заемообразно от фонд „Развитие на материално-техническата
база“ на Българската народна банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[Върху протокола − бележка:]
Фотокопие от протокол № 38/87 г. на УС даден на др. К. Йосифов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 4, л. 246. Оригинал. Машинопис.
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№ 481

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИСКАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРЕДИТЕН РЕСУРС В РАЗМЕР НА 15 000 000 ЛЕВА

София, след 23 март 1988 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГАНЧО КОЛЕВ – зам.-председател на Българска народна банка

Другарю КОЛАРОВ,

С писмо № 350 от 23.03.1988 година Земеделската и кооперативна банка поставя въпроса
за предоставяне на допълнителен кредитен ресурс от 150 млн. лева спрямо определения є с прото-
кол № 3 от 18.02.1988 г. на Управителния съвет на БНБ – Централно управление.

Проблемът възниква от това, че с Постановление № 58 на Министерския съвет от 1987 го-
дина се отсрочи за след 1992 година погасяването на дълга по кредитите за капитални вложения
към 31.12.1987 година на селскостопанските организации.

Като се има предвид, че определянето на максимално допустимото увеличение на общия
дълг по кредитите за капитални вложения за 1988 година стана на база разчетните погасителни
вноски по действуващите договори, който е само 25 млн. лв., и че през периода до 1992 г. за от-
делни селскостопански организации, на които бяха отсрочени погасителните вноски, ще имат ус-
ловия да им бъдат предоставяни банкови кредити след като бъдат осигурени отсрочените погаше-
ния предлагам:

Да се завиши определеното максимално допустимо увеличение на общия дълг по кредити-
те за капитални вложения в левове на самоуправляващите се стопански и други организации към
Земеделската и кооперативна банка. Предлагам и да се препоръча на Земеделската и кооперативна
банка нови кредити на селскостопанските организации с отсрочен дълг да се предоставят само при
условие, че с тези организации е сключен договор за издължаване на отложените погашения до 5
години след 1992 г. и издължаването е осигурено.

Изнасяйки горните предложения, моля ако прецените за целесъобразно, Управителният съ-
вет на БНБ да ги разгледа и да вземе съответни решения.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
[Върху документа – резолюция:]
Съгласен. Членовете на УС (на БНБ) – на подпис. В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 7, л. 178–179. Оригинал. Машинопис.
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№ 482

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ДОПУСТИМОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ВАЛУТА НА

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА 1988 Г.

София, 18 април 1988 г.

ПРОТОКОЛ № 7
Заседание на 18 април 1988 година

Заседават др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Г.Колев, К. Заркова, Н. Величков, Д. Ананиев,
П. Василева, Вл. Владимиров

Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в 10 часа

Дневен ред:
1. Предложение за промяна на допустимите увеличения на дълга в несоциалистическа валу-

та, породен от дейността на търговските банки.
Докладва: В. Коларов

Във връзка с допълнително дадени указания от Министерството на икономиката и планира-
нето за намаляване с 50.0 млн. вал. лв. на дълга в несоциалистическа валута, породен от дейности-
те на отделните търговски банки за 1988 година, Управителният съвет на Българската народна
банка взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Изменя допустимите увеличения на дълга в несоциалистическа валута, породен от дей-
ностите на отделните търговски банки за 1988 година, определени с протокол № 3 от 18.02.1988 г.
на Управителния съвет на БНБ, както следва:

млн. валутни лева
било става

– Банка „Електроника“ 8.3 5.5
– Банка „Транспортна техника“ 6.3 4.2
– Банка „Биохим“ 37.1 24.7
– Земед. и кооперативна банка 27.7 18.5
– Строителна банка 4.6 3.1
– Транспортна банка 7.7 5.1
– БСИ 14.5 9.7
– Стопанска банка 43.8 29.2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 6, л. 106. Оригинал. Машинопис.
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№ 483

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БНБ И

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И КРЕДИТИРАНЕТО НА
КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА

София, 30 май 1988 г.

ДО
ДРУГАРЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНА БАНКА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГАНЧО КОЛЕВ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ОТНОСНО: по-нататъшното уреждане на взаимоотношенията между Българската народна банка
и търговските банки във връзка с финансирането и кредитирането на капиталните вложения в
производствената сфера.

Другарю Коларов,

В изпълнение разпоредбите на Постановление № 33 на Министерския съвет от 1987 годи-
на за преустройство на банковата система търговските банки поеха, с тяхно съгласие, активите,
правата и задълженията на Българската народна банка по сключените договори със самоуправля-
ващите се стопански организации за кредит във връзка с инвестиционната дейност в национална
валута. Както Ви е известно, прехвърлянето на дълга беше извършено в продължение на около
два месеца по предварително утвърден график. Струва си да отбележим, че през този период не
беше преустановено текущото финансиране на капиталните вложения на инвеститорите, а освен
това бяха извършвани многобройни уточнения между търговските банки и клоновете на БНБ по
отношение обхвата на инвеститорите, пълнотата на информацията и по други въпроси с важно за
този процес значение. Всичко това създаде известни затруднения в работата, но независимо от
трудностите процесът на прехвърляне на дълга по банковите кредити за капитални вложения от
Българската народна банка в търговските банки вече в основни линии е приключил. Данните от
балансите на търговските банки към 31.12.1987 година показват, че общият размер на дълга на са-
моуправляващите се стопански организации към търговските банки възлиза на около 14 482 млн.
лв. Част от дълга по кредитите за капитални вложения на някои ССО, основни членове на асоциа-
циите „Биотехнологическа и химическа промишленост“, НАПС и други, не беше приета от тър-
говската банка „Биохим“ и от Земеделската и кооперативна банка и остана в баланса на БНБ. Об-
щият размер на този дълг възлиза на около 760 млн. лева, което представлява около 5 на сто от об-
щия дълг на ССО към банките към 31.12.1987 година. В приложение 1 към настоящата записка се
съдържат се съдържат данни за размера на дълга на ССО към банките по кредитите за капитални
вложения към 31.12.1987 г.

На първия етап от процеса на прехвърлянето на дълга по кредитите за капитални вложения
от Българската народна банка в търговските банки, който етап по моя преценка имаше главно ор-
ганизационно-технически характер, бяха решени редица въпроси, най-важният от които е, че тър-
говските банки поеха инвестиционното обслужване на самоуправляващите се стопански организа-
ции и беше положено началото на банковата реформа в нашата страна.

След приключването на първия етап от процеса на прехвърлянето на дълга по банковите
кредити за капитални вложения, съвместните усилия и на Българската народна банка, и на търгов-
ските банки следва да се насочат към решаването на друг не по-малко важен въпрос. Става дума за
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по-нататъшното уреждане на взаимоотношенията между БНБ и търговските банки във връзка с
издължаването на поетите от търговските банки активи по кредитите за капитални вложения.

В съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Постановление № 33 на Министерския съ-
вет от 1987 година Българската народна банка въз основа на договори следва да предоставя кре-
дити на търговските банки за покриване на активите, които те са поели от БНБ по банковите кре-
дити за капитални вложения. Съгласно постановлението кредитите и лихвите следва да се издъл-
жват от съответните търговски банки на Българската народна банка в сроковете, по които тя е би-
ла договорила към датата на прехвърлянето на активите погасяването на кредитите от самоуправ-
ляващите се стопански организации – кредитополучатели.

Това налага за кратък период специалисти от Българската народна банка и от търговските
банки да уточнят съвместно разпределението на погасителните вноски по години, както са били до-
говорени между БНБ и ССО – кредитополучатели. Разработеното на тази основа разпределение
следва да бъде неразделна част от договорите, които ще се сключат между БНБ и търговските бан-
ки за издължаване на поетите от търговските банки активи по кредитите за капитални вложения.

Считам, че за основа при определянето на годишните погасителни вноски за разсрочените
за погасяване кредити следва да се приемат данните към 31.12.1987 година по изготвената от тър-
говските банки форма 27 от регулярната икономическа информация в системата на БНБ.

Годишните размери на погасителните вноски по отсрочените за издължаване след 1990 го-
дина кредити би следвало да се предоговорят за срок за издължаване до 10 години, а за отсрочени-
те за след 1992 година кредити на селскостопанските организации – за срок до 7 години.

Другарю Коларов,

Наред с решаване на въпроса за по-нататъшното уреждане на взаимоотношенията между
БНБ и търговските банки във връзка с издължаването на банковите кредити за капитални вложе-
ния и плащането на лихвите по тези кредити, според мен е наложително да се обсъди целесъобраз-
ността от продължаване на кредитирането на някои самоуправляващи се стопански организации,
които са натрупали значителен дълг към банките.

Както е известно, през последните години някои самоуправляващи се стопански организа-
ции от отраслите „Енергетика“, „Металургия“, „Машиностроене“, „Промишленост за строителни
материали“, „Транспорт“, „Селско стопанство“ и други изпаднаха в тежко финансово състояние,
като натрупаха значителен дълг по банковите кредити за капитални вложения. За някои от тези ор-
ганизации (съгласно Приложение 2) по решение на Министерския съвет Българската народна бан-
ка отсрочи формирания дълг към 31.12.1986 година за издължаване след 1 януари 1991 година, а
през 1987 година Министерският съвет отсрочи погасяването на дълга на селскостопанските орга-
низации по банковите кредити за капитални вложения за след 1992 година.

Взетите мерки за отсрочване издължаването на дълга на някои самоуправляващи се стопанс-
ки организации за след 1990 и 1992 година не решават цялостно финансовите проблеми на посоче-
ните организации, а само ги отлагат за следващи периоди. Независимо че по-голямата част от тези
организации са с твърде ниска или отрицателна нормативна рентабилност, през 1987 г. те финанси-
раха свои капитални вложения с възмездно предоставени им средства от фонд „Държавно кредити-
ране“. По този начин към значителния дълг, който имат по банковите кредити за капитални вложе-
ния, тези организации постепенно натрупват и дълг по ползуваните от тях кредити от фонд „Дър-
жавно кредитиране“. Към края на 1987 година кредитната задлъжнялост на изпадналите в тежко фи-
нансово състояние организации, посочени в Приложение 2, общо по банковите кредити и по креди-
тите от фонд „Държавно кредитиране“ възлиза на около 11 млрд. лева. Въпреки че с нормативните
документи е предвидено ползуваните кредити от фонда да се възстановяват за по-продължителен
срок (до 20 години) в сравнение с банковите кредити, общата кредитна задлъжнялост на тези органи-
зации буди тревога. Още по-тревожно е, че икономическите условия, в които се развиват организа-
циите от производствата и дейностите, имащи значителен дълг по кредитите за капитални вложения,
не показват тенденция за трайно подобряване на финансовото им състояние. Следва да се има пред-
вид, че амортизационните отчисления за възстановяване на тези организации също няма да бъдат в
такива размери, че да послужат като ресурс за издължаване в бъдеще на кредитите за капитални вло-
жения. При това положение погасяването на натрупания от тях значителен дълг по банковите и дър-
жавни кредити след 1 януари 1991 г. ще остане доста проблематично.
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Като се има предвид големият размер на задълженията към банките, както и обстоятелство-
то, че ценовата реформа все още не е доведена до край, считам че е наложително по-нататъшното
кредитиране, вкл. и от фонд „Държавно кредитиране“, на организациите с твърде ниска или отри-
цателна нормативна рентабилност и със значителен дълг към банките, да се извършва след
задълбочено проучване на възможностите за връщане на ползуваните от тях досега банкови и
държавни кредити. Кредитирането на тези организации в бъдеще следва да се допуска преди
всичко за обекти и мероприятия, които имат значително по-висока рентабилност от постигнатата
или планираната на съответната организация – инвеститор и че е осигурено по договореност по-
гасяване на ползуваните вече кредити.

Считам, че би следвало с особено внимание да се подхожда при кредитирането на ССО от
системите на стопанските обединения, посочени в Приложение 2 към настоящата записка.

Другарю Коларов,

Във връзка с важността на поставените в настоящата записка проблеми и ръководейки се
от необходимостта те да бъдат своевременно решени, предлагам Управителният съвет на Българ-
ската народна банка да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Отрасловите дирекции при Българската народна банка – Централно управление, съвмес-
тно с търговските банки, да уточнят годишното разпределение на погасителните вноски по креди-
тите за капитални вложения по въведени в действие фондове, които са поети от търговските бан-
ки по реда на Постановление № 33 на Министерския съвет от 1987 година по състояние към
31.12.2007 година.

За отсрочените за издължаване след 1 януари 1991 година кредити по въведени и по невъ-
ведени в действие фондове, ако не са предоговорени други срокове, да се разчетат погасителни
вноски за срок до 10 години, считано от 1 януари 1991 година, а за селскостопанските организа-
ции – съответно до 7 години, считано от 1 януари 1993 година.

Срок: 30 юни 1988 година.
2. Дирекция „Ефективност на банковата дейност по капиталните вложения“ съгласувано с

дирекция „Усъвършенствуване на управлението и правното осигуряване“ при БНБ – ЦУ да разра-
боти образци на договори за кредит, в които да се отразят разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Поста-
новление № 33 на Министерския съвет от 1987 година, както и задълженията на Българската на-
родна банка и търговските банки, произтичащи от решенията по т. 2 на Протокол № 30 на УС на
БНБ от 18.11.1987 година.

Срок: 15 юни 1988 година.
3. Контролът за спазване на сключените въз основа на чл. 2, ал. 3 от Постановление № 33

на Министерския съвет от 1987 година договори за кредит между Българската народна банка и
търговските банки да се осъществява от дирекция „Банково планиране“ при БНБ – ЦУ.

4. При по-нататъшното кредитиране на самоуправляващите се стопански организации (съг-
ласно Приложение 2), вкл. и със средства от фонд „Държавно кредитиране“, търговските банки да
имат предвид следните препоръки:

а) да се преустанови предоставянето на банкови и държавни кредити за капитални вложе-
ния както за нови, така и за преходни обекти, на самоуправляващите се стопански организации с
твърде ниска или отрицателна нормативна рентабилност и със значителен дълг към банките;

б) при наличието на трайно подобряване на финансовото състояние на тези организации в
резултат на изменения в нормативната им рентабилност или по други причини, по договореност с
тях, издължаването на отсрочените след 1 януари 1991 година погашения по банкови кредити за
капитални вложения може да се извършва през настоящата и следващите години на деветата пети-
летка. Ако в тези случаи са налице условия, на организациите могат да се предоставят и нови кре-
дити за капитални вложения без да се допуска значително нарастване на дълга им както по банко-
вите кредити, така също и по кредитите от фонд „Държавно кредитиране“;

в) кредитирането на тези организации в бъдеще да се допуска преди всичко за обекти и ме-
роприятия, които имат значително по-висока рентабилност от постигнатата или планираната на
съответната организация – инвеститор. Кредитираните в тези случаи обекти или мероприятия да
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се обособяват на отделен баланс или на вътрешностопанска сметка;
г) при недостиг на средства за погасяването на дълга по банковите и държавни кредити за

капитални вложения от самоуправляващите се стопански организации на определена дата, за пога-
сяването задължително да се спазва хронологическият ред на предоставянето на кредитите.

30.05.1988 година ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

[Върху документа – резолюция:]
Съгласен. Членовете на Управ. съвет – на подпис. В. Коларов
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№ 484

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВЕН
И НАРОДЕН КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ

БАНКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КРЕДИТНАТА ИМ ПОЛИТИКА

София, 16 юни 1988 г.

ПРОТОКОЛ № 11
Заседание на 16 юни 1988 година

Заседават др.др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Г. Карамфилов, К. Заркова,
Г. Колев, Н. Величков, Д. Ананиев, П. Василевa и Вл. Владимиров

Отсъствуват
Присъствуват.
Заседанието се откри в 10 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане Мерки на Българската народна банка за осигуряване на решенията на Пред-

седателството на Комитета за държавен и народен контрол по резултатите от проверките в тър-
говските банки относно ефективността от кредитната политика от 30 май 1988 година.

Докладва Г. Колев
След станалите обсъждания Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Мерки за осигуряване изпълнението на решенията на Председателството на Коми-
тета за държавен и народен контрол по резултатите от проверките в търговските банки относно
ефективността на кредитната политика от 30 май 1988 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

За служебно ползуване
К Д Н К
302204 – 07.06.88

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИТЕТА ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ
Т У К

Д О К Л А Д
От ЛЮДМИЛ ГРЕКОВ – зам.-председател на Комитета за държавен и народен контрол

ОТНОСНО: ефективността от кредитната политика, осъществявана
от специализираните търговски банки.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Органи на Комитета за държавен и народен контрол и Българската народна банка извърши-
ха проучвания по ефективността на кредитната политика в инвестиционната дейност, провеждана
от специализираните търговски банки.
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В съответствие с утвърдените от Политбюро на ЦК на БКП съображения на др. Тодор
Живков, относно основните принципи за преустройство на банковата система и Постановление
№ 33 на Министерския съвет от 1987 г., са създадени 8 специализирани търговски банки със зада-
ча да набират търговски капитал, да кредитират развитието на народното стопанство, с икономи-
чески средства да съдействуват за повишаване ефективността на общаственото производство за
технологично обновяване, за осъществяване стратегията за качествено нов растеж.

От проучването бе установено, че за кратък период специализираните търговски банки с
помощта на Българската народна банка, са извършили значителна работа по поемането на новите
им функции. Те са учредени и регистрирани в народните съдилища като акционерни дружества, с
участието на съответните асоциации, самоуправляващи се стопански организации, Българската
народна банка, Българската външнотърговска банка и др. Избрани са съвети на акционерите, уп-
равителни съвети и ревизионни комисии. Приети са устави, правилници и други устройствени до-
кументи. Утвърдени са им лимити за численост на персонала и средна работна заплата. За окомп-
лектоване на банките с ръководни и изпълнителски кадри е оказано съдействие от Българската на-
родна банка. С изключение на търговска банка „Електроника“ са осигурени подходящи сгради и
обзавеждане за нормалното им функциониране.

Преди регистрирането на банките, повечето от половината от уставния им фонд е внесен в
Българската народна банка и е разпределен на равни по стойност акции. За внесените суми на ак-
ционерите са издадени временни удостоверения.

От Българската народна банка са прехвърлени на специализираните  търговски банки кре-
дитите за инвестиционна дейност. За 1988 г. са им определени ограничители за допустимата зад-
лъжнялост в местна и чуждестранна валута. Банките са започнали да извършват икономически, па-
зарни, валутно-финансови и други проучвания в страната и чужбина за кредитната и пазарната ко-
нюнктура, за икономическите и научно-техническите възможности на партньори на наши самоуп-
равляващи се стопански организации. Стопанската банка е установила кореспондентски отноше-
ния със 113 чуждестранни банки и е открила кореспондентски сметки в 10 от тях. Банка „Биохим“
е установила такива отношения със 120 банки и е открила 5 кореспондентски сметки и др.

Съвместно със самоуправляващите се стопански организации са направени първите крачки
за преструктуриране и технологично обновление на производството за повишаване на ефектив-
ността и осъществяване на държавната стратегия за качествено нов растеж в икономиката. Обра-
зувани са няколко консорциума с участието на наши предприятия и чуждестранни фирми и банки
за комплексно модернизиране на отрасли и дейности в страната. Банката за стопански инициати-
ви участвува в 4 консорциума с около 17 млн. вал. лв., два от които за модернизиране на мощнос-
ти в СО „Кварц“, един в СО „Рила“ и един в БАТО. Стопанската банка участвува делово в АД
„Баймакс“ – ПЛС с 622 хил. вал. лв., съвместно с БИСА и английска фирма от групировката на
Роберт Максуел. В процес на проучване и договаряне е образуването на 14 нови акционерни дру-
жества, в т.ч. шест с участието на Банката за стопански инициативи, четири – на Банка „Биохим“,
три – на Стопанската банка и др.

Банката за стопански инициативи е създала Столичен банков клон и извършва подготовка
за текущото обслужване на самоуправляващите се стопански организации от Асоциация „Индус-
трия за човека“, от търговията и услугите и СО „Вторични суровини“, които са на територията на
гр. София.

Банката за стопански инициативи е извършила значителна работа за кредитиране изгражда-
нето на малки и средни предприятия. В изпълнение на Постановление № 33 на Министерския съ-
вет от 1984 г. банката е отпуснала до края на 1987 г. за 459 предприятия и за внос на машини и съ-
оръжения по второ направление кредити 536 млн. лв., в т.ч. 139 млн. вал. лева.

Създадените малки и средни предприятия спомагат за производство на изделия с високо
техническо равнище, за обогатяване на пазара с нови и търсени стоки за широко потребление, за
увеличаване обема на износа и др.

Независимо от извършеното, все още дейността на търговските банки не отговаря на изис-
кванията за преустройството на банковата система. Съществуват някои трудности и проблеми, ко-
ито дават неблагоприятно отражение върху тяхната дейност.

Първо. Все още не е завършен организационния период и не са създадени необходимите
условия търговските банки да осъществяват пълноценно функциите си за кредитиране на инвести-
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ционния процес в самоуправляващите се стопански организации. До проучването не бяха изготве-
ни и не са представени за разглеждане от управителните съвети кредитните планове на търговски-
те банки за 1988 г., както и плановите им схеми за образуване и разпределение на доходите. Това
пречи за осъществяване функциите им по кредитирането на инвестиционния процес. Една от при-
чините за забавянето е, че Министерството на икономиката и планирането още не е определило
размера на фонд „Държавно кредитиране“ и не са утвърдени внесените от БНБ проекти на Наред-
ба за лихвите и Наредба за плащанията. Министерският съвет също не е утвърдил Специфичните
правила за управление на търговските банки. Освен това много предприятия не са преизчислили
плановете си по нови цени и не са извършили окончателна обвръзка на капиталните вложения.

Като последица от това, в началния период от дейността в търговските банки беше удълже-
но времето на документооборота, който в някои случаи е достигал 17–20 и повече дни. Извлечени-
ята от сметките си инвеститорите често са получавали след приключване на месечните си баланси.
Сега времето за обработка на платежните документи е намалено до 10–12 дни, като в отделни слу-
чаи отново се допуска значително забавяне.

Не е създадена надеждна информационна система за задлъжнялостта в лева на инвестито-
рите към различните банки с оглед оценяване на финансовото им състояние и възможностите за
погасяване на кредитите. За обработка на информацията не се използуват достатъчно големите
възможности и на елетронноизчислителната техника в банковата система.

Не винаги е спазвано изискването за изграждане на взаимоотношенията между банките и са-
моуправляващите се стопански организации на договорна основа. Транспортната банка е отпуснала
без договори за 1988 г. 42,8 млн. лв. кредити. От тях 36,3 млн.лв. са за мащини и съоръжения, необ-
вързани с обекти за капитално строителство. Стопанската банка е разрешила по сключени договори
кредити, няколко дни преди изтичането на 1987 г., които инвеститорите са използували предимно за
изплащане на вече доставени, а в отделни случаи и на монтирани машини и съоръжения.

При неосигуряване на средства от инвеститорите за покриване на плащания по капитални
вложения строителната, транспортната и други банки не са разрешавали краткосрочни извънпла-
нови кредити, когато е имало условия за това, а са отнасяли сумите в просрочия. Те не са изиск-
вали от инвеститорите да превеждат надплатените суми от съответните източници и не са уведо-
мявали обслужващите клонове на БНБ за спиране на плащанията. Такива плащания са извършени
от Строителната банка в размер на 9,9 млн. лв., Транспортната банка – 5,5 милиона лева и др.

Второ. Повече от търговските банки не участвуват пълноценно  при разработването на
плановете на самоуправляващите се стопански организации. Те не са изисквали и анализирали
стопанско-финансовите им отчети, банковите, статистическите и други данни за изпълнение на
плановете и тенденциите в развитието на съответните отрасли и дейности. Банките не винаги са
действували достатъчно активно за сключването на договори за делово участие в съвместни пред-
приятия, за сдружаване с чуждестранни юридически и физически лица, при финансирането на раз-
работки с рисков характер, при предоставянето на кредити за лизингови услуги и др. Освен крат-
кия период, причина за това е забавянето на проучванията им у нас и чужбина за научно-техничес-
ките постижения в отделни отрасли и дейности и за възможностите за взаимоизгодно сътрудни-
чество между наши предприятия и чуждестранни фирми и банки.

Не са прехвърлени от БНБ на търговските банки, съгласно чл. 2 (1) на Постановление
№ 33 на Министерския съвет от 1987 г., кредитите за инвестиционна дейност в чуждестранна ва-
лута и те не могат да използуват като ресурс постъпващите погашения от тези кредити.

Трето. Редица търговски банки не могат да осигурят редовно и срочно погасяване на разда-
дените кредити за капитални вложения. Независимо от известното общо намаление на просроче-
ните кредити през последната година в Земеделската и Кооперативната банка те са нараснали с
44,3 млн. лв., а в Транспортната банка с 24,5 млн. лева.

Особено големи трудности и проблеми съществуват в Банката за стопански инициативи по
събиране кредитите за малките и средните предприятия. Просрочията към края на февруари т.г. на
левовите кредити за тях са 32,6 млн. лв., а на валутните – 65,1 млн. вал. лева.

Една от причините за това е, че повечето от малките и средни предприятия не са обособе-
ни на самостоятелен баланс и валутна сметка. Само около 16 на сто от тях са юридически лица,
3,4 на сто съставят самостоятелен баланс и 4,4 на сто имат собствени валутни сметки. Останали-
те фактически не са малки и средни предприятия, а отделни производствени мощности, за които не
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се изготвят самостоятелни баланси и нямат левови и валутни сметки. Ефектът от тяхната дейност
се смесва с общите резултати на предприятията без да се заделят отчисления за погасяване на бан-
ковите кредити.

Друга причина за просрочването на валутните кредити е противоречието между нормативни-
те документи, определящи реда за използуване на реализираната валута от мероприятията, с които
се спира вносът на материали и  изделия. През 1985 г. например, е отпуснат кредит на СО „Хидрав-
лика“ – Казанлък в размер на 2 млн. вал. лв. за изграждане на средно предприятие за производство
на калибровани стомани. По договора, съгласувано с планиращите и балансиращите органи е пред-
видено той да се издължава с валута, икономисана от намаляване вноса на калибровани стомани.
Въпреки това, в плана за 1987 г. бившата Държавна планова комисия е обвързала потребностите на
страната от студено изтеглени стомани с 9000 т местно производство при съответно намаление на
валутния разход. С това е ликвидиран източника за издължаване на валутния кредит.

Подобни трудности съществуват и при изпълненитето на Постановление № 1 на Минис-
терския съвет от 1987 година. Бившето Министерство на търговията е дало тълкуване, че продук-
ция за износ извън държавния план не съществува и цялата придобита валута се изземва за изпъл-
нение на държавния план. С това тълкуване е отнета възможността на кредитоползвателите да по-
гасяват заемите си, съгласно договорите. За СО „Металхим“ те са над 37 млн. вал. лева.

Подобно е положението с редица други валутни кредити, договорени за погасяване с валу-
та от износ на извънпланово произведени хранителни стоки. Поради наложената в последствие
забрана за износ на тези стоки, кредитите не се погасяват.

Голям е и броят на валутните кредити, които не са погасявани поради ниска ефективност на
кредитните мероприятия. В редица случаи Банката за стопански инициативи е кредитирала обек-
ти с нереално завишени показатели за икономическа ефективност по утвърдени задания от Меж-
дуведомствения експертен технически съвет. Ръководството на банката се е доверявало на утвър-
дените  технико-икономически задания и не винаги  е извършвало собствени проучвания за ефек-
тивността на кредитираните обекти, готовността за  ускореното им изграждане и възможностите
за погасяване на кредитите. Такъв е кредитът за средно предприятие в СК „Организационна тех-
ника“ – Пловдив. Неговото изграждане продължава повече от четири години, а доставеното с ва-
лута по II направление оборудване не се използува пълноценно. Изградената през 1985 г. с валу-
тен кредит линия за мраморни плочи в Стопанския комбинат за добив и обработка на скално-об-
лицовъчни материали – Пазарджик, вместо печалба е реализирала загуба и др.

Четвърто. Търговските банки и обслужващите клонове на БНБ не са упражнявали достатъ-
чен контрол чрез лева върху инвестиционната дейност на сомоуправляващите се стопански орга-
низации за ефективното използуване на собствените и предоставените им средства, своевременно-
то усвояване на кредитите, срочното изграждане и въвеждане в експлоатация на обектите, дости-
гането на проектните показатели и погасяването на кредитите. Освен наказателни лихви, повече-
то от банките не са предприемали достатъчно други мерки към неизправните инвеститори, като
прекратяване на кредитирането, спиране отпускането на нови кредити и ограничаване използува-
нето на собствените им средства.

На този етап не са достатъчно надеждни връзките и взаимодействието  между  търговски-
те банки и клоновете на БНБ, обслужващи инвеститорите. Не са точно разграничени задължени-
ята и регулирани взаимоотношенията им във връзка с кореспондентското обслужване и др.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

По време на проверката ръководствата на търговските банки предприеха мерки за отстра-
няване на някои слабости и нарушения. С оглед цялостното преодоляване на констатираните не-
достатъци и ускоряване на работата по преустройството на банковата система, считам за целесъ-
образно Председателството на Комитета за държавен и народен контрол да даде задължителни
указания, за което предлагам проект за решение.

25.05.1988 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Греков

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 6, л. 131–154. Оригинал. Машинопис.
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№ 485

БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТРОИТЕЛНАТА БАНКА ХР. ЙОРДАНОВ ПО
ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА
ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, 29 септември 1988 г.

 СТРОИТЕЛНА БАНКА АД

ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Т У К

Изх. № 28 13-67/29.09.1988 г.

 БЕЛЕЖКИ
по докладната записка на др. ГАНЧО КОЛЕВ – зам. председател на БНБ,

относно определяне на лихвените проценти по кредитите, предоставени от БНБ
за допълване на кредитните ресурси на търговските банки

Най-настоятелно Ви молим, да вземете предвид нашите съображения по олихвяването на
предоставените кредити от БНБ на търговските банки за попълване на кредитните им ресурси, а
именно:

– тъй като, в съответствие с чл. 2 (1) от ПМС № 33 от 3.06.1987 година, с наше съгласие са
ни прехвърлени изцяло правата и задълженията на БНБ по сключените до датата на образуването
ни договори със ССО във връзка с инвестиционните кредити, не виждаме защо е необходимо от-
делно, по различен ред да се разчитаме с БНБ за предоставените ни кредити за покриване на акти-
вите приети от нас. Още по-странно е желанието да се „стимулират“ търговските банки като им се
отнема една втора част от полагаемата им се отстъпка от редовния лихвен процент и цялата санк-
ционираща лихва.

– Освен това още със съображенията ни от 6.5.88 година по докладната записка на др. Ган-
чо Колев от 30.05.1988 година относно по-нататъшното уреждане на взаимоотношенията между
БНБ и Търговските банки (решенията по които до този момент не са изпълнени), изразихме ста-
новище, че тъй като сме поели правата и задълженията по прехвърлените ни активи, а и за в бъде-
ще нашата кредитна дейност ще се осъществява предимно със заемни ресурси от БНБ и те като
маса ще бъдат относително постоянна величина не е необходимо отделно да се наблюдават пре-
доставените ни кредити от БНБ за покриване на тези активи. Според нас достатъчно е ежегодно с
договор да се регулира размера на кредита, който БНБ ще предоставя на търговските банки за по-
пълване на кредитните им ресурси общо, като това се извършва на база ежегодно утвърждавани-
те в съответствие с Правилника за банките нормативи за минимално намаление или максимално
увеличение на дълга по банковите кредити за съответната търговска банка;

– ако все не се приемат тези наши съображения и се реши по различен начин да се олихвя-
ват (неблагоприятен за нас) предоставените кредити от БНБ за покриване на прехвърлените в съ-
ответствие с чл. 2(1) от ПМС 33/87 година активи, които поради относително краткия период на
съществуването ни представляват голяма маса от общия дълг на ССО към банката, считаме, че ед-
но изменение в размера на лихвата може да се въвежда само преди началото на съответната годи-
на, а не в края. Нашите съображения за това са, че при разработването на плановите схеми за об-
разуване и разпределение на дохода и печалбата сме разчитали на пълния размер на полагаемата
отстъпка от лихвата и на тази база сме формирали дохода си и планирали постъпленията по фон-
довете, отчисленията за дивиденти и в крайна сметка на тази база сме разработили кредитния си
план;
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– за да може да се приложи постановката за различно олихвяване на кредитните ресурси
предоставени от БНБ за кредитите договорирани от нас и започнали да се ползват до 30.06.1988
година по досегашния ред и за кредити разрешени и ползвани след 1.07.1988 година по новата на-
редба за лихвите, според нас е необходимо БНБ, която изпълнява методологически функции по
счетоводната отчетност да създаде в сметкоплана две отделни групи сметки. За сега съществува
само група от сметки 25, създадени с ЦП-14 от 22.04.1988 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хр. Йорданов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 43–45. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 492.

№ 486

БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОПАНСКАТА БАНКА ЦВЕТАН ПЕТКОВ ПО
ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА
ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, 30 септември 1988 г.

С Т О П А Н С К А   Б АН К А

БЕЛЕЖКИ
по докладната записка на др. Ганчо Колев,

относно някои въпроси по взаимоотношенията между
Българската народна банка и търговските банки, изпратена на 23.09.1988 година

1. По точка 2-ра от предложенията (стр. 3)
Считаме, че търговските банки не следва да ползуват само Ѕ от отстъпката и да бъдат ли-

шавани изцяло от наказателната част на лихвите по следните съображения:
– с член 2-ри на 33-то ПМС от 1987 г. е предвидено търговските банки да поемат и права-

та и задълженията на БНБ по сключените договори между БНБ и самоуправляващите се стопан-
ски организации. Следователно в постановлението не се предвижда търговските банки да поемат
част от правата;

– този въпрос е уреден с решение на Управителния съвет на БНБ, с протокол № 25 от
5.Х.1987 г. и указанията, изпратени с писмо № 10.843 от 2.ХII.1987 г.;

– това решение ще противоречи на поставената цел, на настоящия етап търговските банки
да не се превръщат в универсални банки, а да трупат опит и капитал;

– с подобно решение търговските банки няма да бъдат стимулирани за бързото издължава-
не на кредита, а обратно. Те няма да имат заинтересованост от издължаването на просрочените
кредити. Издължаването на просрочените кредити следва да се свързва само с един единствен въп-
рос – повишаване на банковото въздействие върху производствената дейност на организациите с
оглед увеличаване на техните финансови резултати;

– ако въпреки всичко се вземе подобно решение, би следвало да се предостави възможност
на търговските банки да преценяват дали в бъдеще да обслужват тези просрочени кредити или съ-
щите да бъдат прехвърлени за обслужване в съответните поделения на БНБ.

2. Ползуваме се от случая да поставим един допълнителен въпрос, който касае раздел „Ва-
лутиране“, който в новата наредба за лихвите е отпаднал. Според нас е необходимо ЦУ на БНБ да
даде указания по валутирането на операциите в лева.
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София,
30.09.1988 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цв. Петков

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 48–49. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 492.

№ 487

БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАНКАТА ЗА СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
(МИНЕРАЛБАНК) РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПО ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, преди 31 октомври 1988 г.

¡¿Õ ¿ «¿ —“Œœ¿Õ— » »Õ»÷»¿“»¬» (Ã»Õ≈–¿À¡¿Õ )

БЕЛЕЖКИ
по докладна записка на др. Г. Колев – зам.-председател на БНБ за определя-
не на лихвените проценти по кредитите, предоставени от БНБ на търговски-

те банки за запълване на кредитните им ресурси

Банката за стопански инициативи е единствената от новосъздадените търговски банки, ко-
ято до м. октомври 1987 година финансираше и кредитираше изграждането на малки и средни
предприятия и мощности и високоефективни стопански инициативи на ССО извън техните плано-
ви задачи.

По силата на Постановление 33 от 1987 година, с което бе приет Правилника за банките
успоредно с посочената по-горе дейност банката пое и правата и задълженията на БНБ по склю-
чените договори за кредит във връзка с инвестиционната дейност на ССО – основни членове на
Асоциация „Индустрия за човека“, търговията, услугите, местната промишленост и вторичните
суровини.

Съобразявайки се с тази особеност и за преодоляване на трудностите, които биха възник-
нали при взаимоотношенията между БНБ и БСИ, по повод предлагания ред за олихвяване на пре-
доставените ни кредитни ресурси от БНБ предлагаме следното:

1. За БСИ да се определи единен лихвен процент за целия дълг, съгласно член 5 (1) от Пра-
вилника за банките. Лихвеният процент да се договори на база:

– съществуващото положение към 12.10.1987 г. преди да се приеме обслужването на ин-
вестициите на ССО от Асоциация „Индустрия за човека“, търговията, местната промишленост,
битовите услуги и вторичните суровини;

– прехвърлените от банковите клонове ползвани кредити от ССО към 12.10.1987 г.
– разрешените кредити от БСИ в периода 12.10.1987 г. – 30.06.1988 г.
За разрешените кредити от 1.07. да се спази Наредбата за лихвите от 1988 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Георгиев

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 46–47. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 492.
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№ 488
БЕЛЕЖКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАНКА „БИОХИМ“ БОРИС МИТЕВ ПО ДОКЛАДНАТА
ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА

КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, преди 1 ноември 1988 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДР. ВАСИЛ КОЛАРОВ

БЕЛЕЖКИ
от Борис Митев, председател на Банка „Биохим“

Относно: Докладната записка на Г. Колев – Зам.-председател на БНБ за олихвяване на заема за
кредитни ресурси ползуван от Търговските банки.

По т. 2, ал. 1. Не смятам, че Търговските банки следва да бъдат ощетявани като им се остава
за ползуване само Ѕ от полагаемата се отстъпка по реда на ал. 14 от чл. 1 на Тарифата за лихвите.

При записването на този текст не е съобразено обстоятелството, че просрочието по креди-
тите може да възникне, както при невъвеждането на обектите в нормативния срок за строителство,
така и при неиздължаване на погасителните вноски и лихви, което няма нищо общо с прехвърле-
ния ни дълг на 9.ХI.1987 г., тъй като възниква след това.

Така например Банка „Биохим“ приема от БНБ на 9.ХI.1987 г. просрочен дълг по сметка
№ 249 – 60.089 хил. лв. и по сметка № 279 – 6.171 хил. лв. На 31.ХII.1987 г. банката отчита дълг
по сметка № 249 – 80.802 хил. лв. и по сметка № 279 – 15.006 хил. лв.

Към 30.IХ.1988 г. положението е следното:
Дълг по сметка № 249 – 86.733 хил. лв. при кредитен оборот 27.887 хил. лв. и по сметка

№ 279 дълг 35.168 хил.  лв. при кредитен оборот (издължено просрочие) – 33.418 хил. лв.
От цифровите данни е видно, че по сметка № 249 прехвърления дълг по просрочения кредит

е почти ликвидиран, а по сметка 279 просрочения дълг издължен и завишението и на двете просро-
чия по разрешените и прехвърлени кредити от БНБ е изцяло от дейността на Банка „Биохим“.

По т. 2, ал. 2. Банка „Биохим“ отчита тези кредити в групи сметки №№ 25 и 26 и независи-
мо, че са разрешени между 1.I. и 30.VI.1988 г. от събраните лихви Ви превежда 4,5 на сто, или ос-
новния лихвен процент.

По т. 3. Изложеното е в областта на теоретичните възможности и на практика е неосъщес-
твимо, тъй като средствата на ССО са в клоновете на БНБ, а на Търговските банки се превежда
само дяловото участие за финансиране на капиталните вложения за текущи плащания и погашени-
ята и лихвите по кредитите.

За III-то тримесечие на 1988 г. Банка „Биохим“ прилагайки предложения метод от нея до
Председателя на БНБ за олихвяване на заема за кредитни ресурси ползуван от БНБ по една пар-
тида е начислила и превела лихва както следва:

– по § 7 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 за лихвите – 3.167.675,95 лв.
– по отсрочени кредити след 1.I.1991 г. – 60.889,07 лв.
– по § 6 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 2 за лихвите 196.525.55 лв.

                                                                                                 Всичко:  3.425.090,57 лв.

 Председател: Б. Митев

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 32–33. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 492.
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№ 489

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАНКА „БИОХИМ“ БОРИС МИТЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЦВЕТАН

ПЕТКОВ С ИСКАНЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЕДИННО МНЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, 2 ноември 1988 г.

1796
02.11.1988 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЪВЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
ДР. ЦВЕТАН ПЕТКОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Борис Митев, Председател на Банка „Биохим“

Относно: Проектът за протокол на решение на УС на БНБ по докладната записка на др. Г. Колев,
зам.-председател на БНБ за реда за определяне на лихвените проценти по кредитите, предоставе-
ни от БНБ на Търговските банки за допълване на кредитните им ресурси

Другарю Цветков,

Уведомявам Ви, че Управителния съвет на Банка „Биохим“ разгледа предложения проект
за решение на Управителния съвет на Българската народна банка. Ние обосновано в две официал-
но представени лично на др. Коларов, председател на БНБ становища, които Ви прилагаме, сме
изразили мнението си по реда на определяне на лихвените проценти по кредитите, предоставени
от БНБ за допълване на кредитните ресурси на търговските банки. По много от предложените
проекторешения не изразихме съгласието си, като с писмени примери доказваме правотата на ста-
новището си. С учудване констатирахме, че нашите бележки не са взети предвид. Ние считаме, че
те са рационални и винаги са водели до облекчаване и опростяване на сметните взаимоотношения
между Българската народна банка и Търговските банки.

Трябва да отбележа, че нашето мнение не се различава от това на останалите Търговски
банки, които сигурно също не са удовлетворени от предложеното проекторешение.

Изхождайки от изложеното моля др. Петков да свикате на заседание Председателите на
Търговските банки, за да бъде изразено единно мнение по предложеното проекторешение, както и
да бъде разгледан въпроса при различия в становищата по банковата практика между Българска-
та народна банка и Търговските банки кой ще бъде арбитъра в условията на преустройството на
банковата система на договорна и икономическа основа.

С уважение!
Председател: Б. Митев

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 34–35. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 492.



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
240

№ 490

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСКАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИТЕ

БАНКИ ЗА ЗАВИШАВАНЕ НА УТВЪРДЕНОТО МАКСИМАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЩИЯ
ДЪЛГ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ НА СТОПАНСКИТЕ

ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ТЕЗИ БАНКИ

София, след 30 ноември 1988 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГАНЧО КОЛЕВ – ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Другарю КОЛАРОВ,

С протокол № 3 на Управителния съвет на Българската народна банка от 18.II.1988 г. бе-
ше определено максимално допустимото увеличение на общия дълг по кредитите за капитални
вложения в лева на самоуправляващите се стопански организации към съответните търговски бан-
ки за 1988 година.

През течение на 1988 г. настъпиха редица промени в условията, при които бяха определе-
ни размерите на допустимото увеличение на дълга за отделните банки, като отсрочване издължа-
ването на кредити за следващите години, преминаване на ССО за обслужване от една в друга бан-
ка, преустановено беше финансирането от заемообразно предоставени средства от Министерство-
то на икономиката и планирането, появата на нови обекти за кредитиране и други. Конкретно пре-
дявените искания на отделните банки за изменения на дълга са посочени в приложената справка.

Считам, че при налагащото се коригиране на дълга, не следва да се удовлетворява искане-
то на банка „Транспортна техника“ за коригирането му с несъбраните погасителни вноски в раз-
мер на 14 175 х. лв. от онези самоуправляващи се стопански организации, за които БНБ е дала
становище, че следва да се търсят други икономически облекчения за погасяване на кредитите, т.е.
от бюджета.

Предвид на това, че дългът по кредитите за капитални вложения на 30.ХI.1988 г., както се
вижда от приложената справка, при Банката за стопански инициативи и Стопанската банка е чув-
ствително под утвърдения им дълг и се очертава да не бъде достигнат до края на годината, пред-
лагам на този етап да се запази утвърденият им размер на дълга, а при необходимост – изменени-
ето да стане на базата на резултатите за месец декември.

Останалите искания на банките за коригиране дълга, който да се достигне в края на година-
та, намирам за основателни, поради което предлагам Управителният съвет на БНБ да вземе след-
ното

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се завиши утвърденото максимално увеличение на общия дълг по кредитите за капитал-
ни вложения в левове на самоуправляващите се стопански организации и други организации по
банки, както следва:

1. Банка „Електроника“ – с 49 млн. лв.
2. Банка „Транспортна техника“ – със 168 млн. лв.
3. Банка „Биохим“ – със 103 млн. лв.
4. Земеделска и кооперативна банка – със 125 млн. лв.
При това положение, задлъжнялостта общо по кредитите за капитални вложения на ССО
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към банките се предвижда да нарасне с 320 млн. лв. и да достигне на 31.12.1988 г. 15 962 млн. лв.,
при 15 242 млн. лв. на 31.12.1987 г., или със 104,7 на сто.

Другарю КОЛАРОВ,

Моля, ако прецените за целесъобразно предложението да се внесе в УС на БНБ за разглеж-
дане и съответно за решение.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

С П Р А В К А
за предявените от търговските банки искания за коригиране на дълга на ССО към тях

по кредитите за капитални вложения спрямо утвърденото максимално увеличение
на дълга по тези кредити с протокол № 3 на УС на БНБ от 1988 г.

1. „Електроника“.
За отсрочени погасителни вноски, съгласувано с БНБ:
СО „КАТП“ - 45 000 х. лв.
ТКСТ „Г. Димитров“ – Благоевград -  2 856 х. лв.
ЦМИ -  937 х. лв.

В с и ч к о: 48 793 х. лв.

2. „Транспортна техника“
- Получени задължения от Стопанска банка за прехвърленото
за обслужване СО„Хидравлика“ – дълг на 1.I.1988 г. 49 931 х. лв.
- Разрешени нови кредити на СО „Хидравлика“ и др. ССО
над погасителните вноски за 1988 г. 31 543 х. лв
- Отложени погасителни вноски със
съгласието на БНБ (писмо № 10-512 от 12.VII.1988 г.) 55 374 х. лв.
- Несъбрани погасителни вноски от ССО, за които БНБ
е дала становище, че следва да се търсят други икономически
облекчения за погасяване на кредитите, т.е. от бюджета - 14 175 х. лв.
- Дадени кредити на ССО, при които е преустановено
финансирането със заемообразно предоставени средства
от бюджета и не са включени за финансиране
от фонд „Държавно кредитиране“ - 31 145 х. лв.

В с и ч к о: 182 168 х. лв.

3. „Стопанска банка“
- Отложени погасителни вноски на:
Асоциация „Металургия и мин. суровини“ - 40 195 х. лв.
БАТО -  30 000 х. лв.
СО „Елпром“ -  8 000 х. лв.
СК „Асансьоростроене“ -  250 х. лв.
Всичко отложени погасителни вноски:  78 445 х. лв.
- Прехвърлени в други банки:
На „Транспортна техника“:
а) дълг на 31.ХII.1987 г. (по данни
на ТБ „Транспортна техника“) 49 931 х. лв.
б) нов дълг (по данни на Стопанска банка)  4 277 х. лв.
Общо прехвърлени: 54 208 х. лв.
За увеличение на дълга: 24 237 х. лв.

4. Банка за стопански инициативи:
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- За изпълнение на Програмата за увеличение на производството
и повишаване качеството на нехранителните потребителски
стоки за столичната търговия и индустрията за пазара 40 000 х. лв.
За неосигурени средства за издължаване
на погасителни вноски - 15 000 х. лв.

В с и ч к о: 55 000 х. лв.
5. „Биохим“

- Отложени погасителни вноски на селскостопанските
  организации и „Биомаш“ – Лозница 23 000 х. лв.
- За кредитиране на газопровода
„Ямбург – Западна граница на СССР“ 80 000 х. лв.

103 000 х. лв.
6. „Земеделска и кооперативна банка“

- Прехвърлен дълг от БНБ 125 000 х. лв.

[Върху документа – резолюция:]
Съгласен,
Членовете на Упр. съвет – на подпис, след като др. Г. Колев проведе окончателен диалог с ТБ.
В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 8, л. 214–219. Оригинал. Машинопис.

№ 491

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННО ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ
РАЗМЕРИТЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ДЪЛГА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ,

КОЕТО ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ МОГАТ ДА ДОПУСНАТ ПРЕЗ 1989 Г.

София, 19 декември 1988 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГАНЧО КОЛЕВ,

зам.-председател на Българската народна банка

Другарю КОЛАРОВ,

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Правилника за банките, Българската народна банка, след диа-
лог с търговските банки, следва ежегодно да определя най-голямото допустимо увеличение или
необходимото най-малко намаление на общия дълг в левове на самоуправляващите се стопански и
други организации към съответната банка.

На основа на проекта на плана за научно-техническото и социално-икономическото разви-
тие на страната за 1989 год., на предварителния разчет на единния кредитен план за 1989 год. и
предложенията на търговските банки, се подготви проект на разчет за размера на увеличението
(намалението) на дълга по кредитите за капитални вложения, което могат да допускат търговски-
те банки през 1989 година.

При определяне на размера на увеличението (намалението) е подходено по следния начин:
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На база предвиденото нарастване на дълга по банковите кредити за капитални вложения за
1989 год. по разчета на единния кредитен план в размер на 400 млн. лева и разчетените погашения от
търговските банки е определен общият размер на новите кредити за 1989 година. Определен е в
процент относителният дял на общия размер на новите кредити към общия обем на капиталните вло-
жения по разчета на Министерството на икономиката и планирането, намален с финансираните от
фонд „Държавно кредитиране“ и бюджета. С този процент, приложен към обема на капиталните вло-
жения, който би следвало да се финансира от съответната търговска банка, е извършено разпределе-
нието на общия размер на новите кредити за 1989 год. конкретно за всяка търговска банка.

За търговските банки, които са разчели и предложили по-малък размер нови кредити от та-
ка определените, сме приели исканията им, както са заложени в кредитните им планове.

Във връзка с изискванията поставени с държавния план за 1989 год. за коренен прелом в
производството на стоки и услуги за задоволяване нарасналите потребности на населението на ос-
новата на бързо технологично обновление на производствените мощности, на Банката за стопан-
ски инициативи е разчетено по-голямо увеличение на новите кредити от полагащите се по приетия
подход, но в същото време това увеличение е само с 30 млн. лева над разчетените погасителни
вноски.

В приложения разчет не е предвиден кредитен ресурс, необходим за финансиране на газоп-
ровода „Ямбург – западна граница на СССР“, тъй като на този етап търговска банка „Биохим“ не
е в състояние да предостави необходимата информация.

С оглед да не създават затруднения на търговските банки за провеждане на диалозите със
самоуправляващите се стопански организации по кредитите за капитални вложения за 1989 г., за
сключване на договорите с отделните инвеститори и за нормалното финансиране на капиталните
вложения още от началото на 1989 год., предлагам временно да бъдат определени размерите на
увеличението (намалението) на дълга по кредитите за капитални вложения, което могат да допус-
нат търговските банки през 1989 год., съгласно приложение 1.

Както се вижда от приложението, дългът по кредитите за капитални вложения на самоуп-
равляващите се стопански организации и другите организации към банките в края на 1989 год. се
предвижда да нарасне спрямо очакваното за 1988 год. с 400 млн. лева или с 2,5 на сто.

Едновременно с това, следва да се има предвид, че в кредитните си планове търговските
банки са заложили да финансират от фонд „Държавно кредитиране“ през 1989 год. капитални вло-
жения за 2 100 млн. лева. Тъй като, по предварителна информация, се предвижда попълването на
фонд „Държавно кредитиране“ през 1989 год. да става изцяло с банкови кредитни ресурси, то ре-
ално се очаква да се ангажират допълнително кредитни ресурси за около 2 500 млн. лева, или зад-
лъжнялостта на самоуправляващите се стопански организации към банките и фонд „Държавно
кредитиране“ ще нарасне с 12,5 на сто (приложение 2).

След утвърждаването на плана за научно-техническото и социално-икономическото разви-
тие на страната за 1989 г., след годишното приключване дейността на търговските банки и уточне-
нията, които те ще направят със самоуправляващите се стопански организации на база плановете
им за 1989 год., ще се внесат за утвърждаване налагащите се изменения в размера на определено-
то най-голямо допустимо увеличение или необходимото най-малко намаление на общия дълг в ле-
вове на самоуправляващите се стопански и други организации към съответната банка.

Другарю КОЛАРОВ,

Моля, ако прецените за целесъобразно, Управителният съвет на Българската народна бан-
ка да разгледа предложението и вземе съответните решения.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
София, 19.12.1989[8] год.

[Върху документа – резолюция:]
Съгласен,
След завършване на диалога с търговските банки при др. Ганчо Колев. Членовете на Упр. съвет –
на подпис. В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 8, л. 234–237. Оригинал. Машинопис.
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№ 492

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ БНБ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА

КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, 2 януари 1989 г.

 ПРОТОКОЛ № 1
Заседание на 2 януари 1989 г.

Заседават др.др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Г. Карамфилов, К. Заркова,
Г. Колев, Н. Величков, Д. Ананиев, Вл. Владимиров, Цв. Петков

Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в

 Дневен ред:
1. Обсъждане докладна записка на Г. Колев за реда за определяне на лихвените проценти

по кредитите, предоставени от Българската народна банка за допълване на кредитните ресурси на
търговските банки във връзка с действието на преходните разпоредби на Наредбата за лихвите от-
носно олихвяването на ползуваните и започнатите да се ползуват кредити, разрешени преди вли-
зане в сила на Наредбата.

След станалите разисквания, Управителният съвет взе следните

 Р Е Ш Е Н И Я:

1. За предоставените им кредити от Българската народна банка за допълване на кредитни-
те ресурси за покриване на прехвърлените им кредити за капитални вложения от Българската на-
родна банка по реда на чл. 2 от Постановление № 33 от 1987 година на Министерския съвет, тър-
говските банки плащат лихва, както следва:

а) за безлихвените кредити, дадени на ССО по решение на компетентните органи – не пла-
щат лихва;

б) лихвите по отложените кредити за издължаване след 1 януари 1991 година, плащани от
ССО в размер на 2,5 на сто, да се разпределят между Българската народна банка и търговските
банки, като на БНБ се предоставят 2,25 пункта, от които 2 пункта за покриване на лихвите, които
тя плаща на Държавната спестовна каса за ползувания от нея ресурс и 0,25 пункта за съответната
търговска банка;

в) за останалите редовни кредити (без тези по букви „а“ и „б“), кредита за попълване на
кредитния ресурс на търговските банки да се предоставя при лихвен процент, определен по реда
на ал. 14 от чл. 1 на Тарифата за лихвите, таксите, комисионите и разноските, които банките и
Държавният застрахователен институт събират и плащат по операциите си.

При изчисляването на средния лихвен процент, на базата на който се определя отстъпката
за търговската банка, от общия размер на кредитите да се елиминират:

– безлихвените кредити (по буква „а“);
– отложените за издължаване кредити след 01.01.1991 година (по буква „б“);
– просрочените кредити.
По този ред търговските банки плащат лихва и за кредитите, ползувани от Българската на-

родна банка, като кредитен ресурс срещу кредитите, разрешени от тях, ползувани и започнати да
се ползуват до 30 юли 1988 г.

2. За просрочените кредити:
а) от неиздължените в срок погасителни вноски по кредитите, прехвърлени на търговските

банки от Българската народна банка, търговските банки ползуват Ѕ от полагаемата се отстъпка по
реда на ал. 14 от чл. 1 на Тарифата, а останалата част от редовната лихва и цялата наказателна



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
245

част от лихвата се превежда на Българската народна банка.
Остатъкът след облагането на наказателната част от лихвите получени от търговските бан-

ки, по реда на предходната разпоредба, Българската народна банка отнася в отделна целева смет-
ка. Набраните средства по тази сметка, БНБ периодически превежда на търговските банки за дя-
ловото си участие до размера на записаните акции.

В случаите, когато търговските банки заплащат на Българската народна банка наказателна
надбавка по реда на ал. 2 от чл. 10 на Наредбата за лихвите за допуснато превишение на опреде-
ления им от Управителния съвет на БНБ максимален размер на дълга по кредитите за капитални
вложения на обслужваните от тях ССО и това превишение се дължи на просрочени кредити, обект
на първия абзац, търговските банки прихващат платената санкция, но не повече от полагащия се
размер върху тези просрочени кредити от привежданата на Българската народна банка наказател-
на част по същите кредити.

По искане на търговските банки, Българската народна банка може да се договаря с тях,
просрочените кредити от неиздължени в срок погасителни вноски по прехвърлените от Българска-
та народна банка на търговските банки кредити да се прехвърлят за погасяване на банковите кло-
нове, извършващи текущото обслужване на самоуправляващите се стопански организации – длъж-
ници;

б) по кредитите, върху които търговските банки са наложили наказателни санкции поради
невъведени в срок обекти, независимо от коя банка са разрешени, те ползуват цялата отстъпка по
ал. 14 на чл. 1 от Тарифата, както и цялата наказателна надбавка;

в) по кредитите, договорени от търговските банки и започнати да се ползуват до 30 юни
1988 г., търговските банки ползуват цялата отстъпка по ал. 14 на чл. 1 от Тарифата и цялата нака-
зателна част. На Българската народна банка се предоставя лихвата от разликата между средния
лихвен процент по редовните кредити и отстъпката за търговските банки.

г) по кредитите, разрешени и ползувани сред 1 юли 1988 година, търговските банки плащат
лихва по реда на Наредбата за лихвите.

3. Със собствените и привлечени кредитни ресурси (извън тези от БНБ), търговските бан-
ки покриват кредитни вложения, направени по техни решения. Ако им останат свободни кредитни
ресурси, те могат да постъпват по следния ред:

– депозират ги в БНБ при лихва, определена по Наредбата за лихвите;
– покриват кредитите, предоставени им от БНБ като ресурс срещу прехвърлените им от

нея кредити. В [този] случай те ползуват целия размер на събраната от самоуправляващите се сто-
пански организации по средния процент за редовните кредити лихва.

4. Решенията по т. 2 се прилагат от 1 януари 1989 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 От ГАНЧО КОЛЕВ – зам.-председател

Другарю КОЛАРОВ,

С оглед установяването на реда за определяне на лихвените проценти по кредитите предос-
тавени от Българската народна банка за допълване на кредитните ресурси на търговските банки
във връзка с действието на преходните разпоредби на Наредбата за лихвите относно олихвяване-
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то на ползуваните и започнатите да се ползуват кредити разрешени преди влизането в сила на На-
редбата бях изготвил доклад, със съответни предложения. Докладът беше обсъден с председатели-
те на търговските банки при Вас. На базата на направените бележки и уточнения беше разработен
проект на протокол на УС на БНБ за решения по въпроса, който беше изпратен за бележки на
председателите на търговските банки.

От приложената справка се вижда, че четири от търговските банки, а именно Стопанската
банка, Банката за стопански инициативи, Банка „Електроника“ и Транспортна банка при които на
31.ХII.1987 г. дългът по кредитите за капитални вложения възлиза на 10215 млн. лв. при общо
14607 млн. лв. за всички търговски банки, или 70 на сто нямат бележки. Бележките на останалите
банки са изключително по формулировката на т. 2, буква „а“ от проекта за решение, която гласи:

„а) от неиздължените в срок погасителни вноски по кредитите, прехвърлени на търговски-
те банки от Българската народна банка, търговските банки ползуват Ѕ от полагаемата се отстъп-
ка по реда на ал. 12 от чл. 1 на Тарифата, а останалата част от редовната лихва и цялата наказател-
на част от лихвата се превежда на Българската народна банка.“

От различните варианти на бележките срещу този текст става ясно, че тези банки искат да
постигнат или увеличение на доходите, или набиране направо на допълнителни средства по фон-
довете си, като считат, че предложеното решение ги ощетява.

Както бях посочил и в предишния си доклад, целта на предлаганият ред за разпределение-
то на лихвата по просрочените кредити по прехвърлените от БНБ на търговските банки кредити за
капитални вложения е да се стимулира издължаването с предимство на кредитите предоставени
по-рано. Следва да се посочи, че Ѕ от отстъпката, която ТБ ще получават е равна от 0,75 до 1 пун-
кта, т.е. приблизително близка до надбавката, която търговските банки получават по разрешените
от тях кредити и която надбавка УС на БНБ им препоръча да бъде средно един пункт.

С оглед да се осигури по-целенасочено използуване на остатъка, след облагането на нака-
зателната част от лихвата, която търговските банки ще превеждат на БНБ по реда на т. 2, буква
„а“ от проекта за решение, предлагам този остатък вместо да се разпределя по сега установения
ред, т.е. 60 на сто от него да се отнася във фонд „Кредитиране и делово участие“ и 40 на сто в до-
хода на БНБ, този остатък да се отнася в отделна целева сметка при ЦУ на БНБ. Набраните сред-
ства по тази сметка БНБ периодически да превежда на търговските банки за дяловото си участие
до размера на записаните акции. По този начин ще се създадат условия от една страна Българска-
та народна банка по-бързо да покрие деловото си участие, и от друга страна – търговските банки
да разполагат с допълнителни кредитни ресурси.

Във връзка с това, предлагам проекта за решение на УС на БНБ да се допълни, както следва:
В точка 2, буква „а“ след първия абзац да се прибави нов абзац със следния текст:
„Остатъкът след облагането на наказателната част от лихвите получени от търговските

банки, по реда на предходната разпоредба, Българската народна банка отнася в отделна целева
сметка. Набраните средства по тази сметка, БНБ периодически превежда на търговските банки за
дяловото си участие до размера на записаните акции“.

Изнасяйки горното, предлагам проекта за решение да бъде обсъден в УС на БНБ и да бъ-
дат взети съответни решения.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
[Върху документа – резолюция:]
Съгласен,
Членовете на упр. съвет – на подпис. В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 8–10, 15–17. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи № 485, 486, 487, 488 и 489.
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№ 493

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ И ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ИВАН ДРАГНЕВСКИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ НА КРЕДИТИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ В

НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ВАЛУТА

София, 26 януари 1989 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ИВАН ДРАГНЕВСКИ – първи зам.-председател на Българската народна банка

и председател на Българската външнотърговска Банка

Другарю Председател,

Във връзка с утвърждаването на лимитите за допустими увеличения на дълга в несоциалис-
тическа валута, породен от дейността на отделните търговски банки, в съответствие с валутния
план на страната, на проведената на 9 януари 1989 година среща с кандидат-члена на Политбюро
на ЦК на БКП и министър на икономиката и планирането др. Стоян Овчаров, в която участвувах-
те и Вие, др. Овчаров даде следните указания. Тъй като за 1989 година валутният план на страна-
та е извънредно напрегнат, в него не са могли да бъдат включени и разчети за допълнително
предоставяне на кредити във валута от страна на търговските банки. Препоръча дейността на тър-
говските банки в тази област да се осъществява в рамките на погашенията им в съответствие с т.
4 на Протокол № 7 на Министерския съвет от 1987 година.

Във връзка с това предлагам Управителният съвет на БНБ да реши за 1989 година търгов-
ските банки да могат да предоставят кредити и поемат други ангажименти в несоциалистическа ва-
лута в рамките на:

– размера на фактическите погашения през годината от по-рано предоставени от тях креди-
ти; и

– постановките на т. 4 от Протокол № 7 на Министерския съвет от 1987 година, която
гласи:

„Валутните разходи, свързани с привличането на чужди инвестиции, с които се създават
допълнителни експортни ресурси за несоциалистически страни за изплащане на инвестициите, да
се отчитат на отделен ред във валутния план на страната и на стопанските организации. Тези раз-
ходи да не се включват в определеното с годишния план валутно салдо на страната и в определе-
ните лимити за нарастване външните задължения на търговските банки.“

В случая да се имат пред вид онези ангажименти на банките ни, при които предварително е
договорено и осигурено погасяването (компенсирането) на чуждата инвестиция от допълнителния
износ от инициативата.

Остава в сила, че при това дългът на всяка търговска банка в несоциалистическа валута се
оценява на нетна основа, т.е. като предварително се приспадат свободните им валутни авоари, ко-
ето, с други думи, означава, че търговските банки могат свободно да предоставят кредити на фир-
ми и да поемат други ангажименти и допълнително, с натрупване, до размера на свободните си ва-
лутни авоари.

София, 26.01.1989 г.                С уважение,
Ив. Драгневски
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[Върху документа – резолюции:]
За членовете на Управителния съвет. За председателите на търговските банки.
Съгласен. Членовете на Упр. съвет – на подпис. В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 14, л. 181–182. Оригинал. Машинопис.

№ 494

ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТРОИТЕЛНАТА БАНКА ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ

НА УЧАСТИЕТО НА БНБ В УСТАВНИЯ КАПИТАЛ НА СТРОИТЕЛНАТА БАНКА ОТ
10 000 000 ЛЕВА НА 7 000 000 ЛЕВА, Т.Е. ДО РАЗМЕРА НА ЕМИТИРАНИТЕ И

ПРЕДАДЕНИ НА БНБ АКЦИИ

София, 4 април 1989 г.

СТРОИТЕЛНА БАНКА
           № 1-3-17
        4.IV.1989 г.
           СОФИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДРУГАРЮ КОЛАРОВ,

Съгласно чл. 15 ал. 2 т. 6 от устава на Строителна банка, общото събрание на акционерите
на Строителна банка, състояло се на 28.03.1989 година взе решение да не се увеличава уставния
фонд на банката, над размера, установен с чл. 5/1/ от устава, т.е. 30 000 000 лв.

Приетите от Съвета на акционерите мотиви за това решение на общото събрание са:
– да не се създадат предпоставки за несигурност на банката пред нейните външни партньо-

ри, след дейност само от една пълна календарна година, с презумпцията, че банката преценява раз-
мера на капитала за недостатъчен за изпълнение на функциите є;

– практиката, възприета по международните и търговските закони (у нас и в редица капита-
листически страни) до 2 години от основаването на акционерните дружества да не се предлага уве-
личение на уставния фонд или това да се извършва, след особена проверка на активите и пасиви-
те за ревизия на дейността є;

– практиката, че акционерното дружество не може да издава нови акции, преди да е внесен
напълно капитала по издадените (записаните) при основаването акции. В нашия случай, до общо-
то събрание на акционерите не беше внесена част от заявения уставен фонд, в размер на 2650 х.
лв., в т.ч. БНБ – 2500 х. лв., СК „Обществено и промишлено строителство“ – 100 х. лв. и СМК –
Габрово – 50 х. лв.

Като имаме предвид интереса на стопанските формации за участие в акционерното дружес-
тво Строителна банка, записаните до сега искания и внесените средства от приетите акционери,
както и чл. 5(3) от устава на Банката, че общото делово участие на банки в уставния фонд не мо-
же да бъде по-голямо от 50 на сто, т.е. че може да бъде и под 50%,

ПРЕДЛАГАМЕ:

Българската народна банка, като акционер на Строителна банка АД, да намали своето учас-
тие в Уставния фонд от 10 000 000 лв. на 7 000 000 лв., до размера на фактически издадените и
предадени на БНБ акции, а разликата от 500 000 лв. до размера на внесените средства да се върне
от Строителна банка на ЦУ на БНБ.

Ако се възприеме това предложение, Строителна банка няма да има проблеми по запазва-
нето на първоначалния Уставен фонд от 30 000 000 и неговото пълно покритие със средства от
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други акционери, а деловото участие на банки в уставния фонд ще бъде 40% (7 млн. лв. от БНБ и
5 млн. лв. от БВБ или общо 12 млн. лв. към 30 млн. лв. Уставен фонд).

Надяваме се, че БНБ, главният (с най-голямо делово участие) акционер на Строителна бан-
ка, както досега, ще прояви необходимото разбиране и ще приеме настоящето предложение, без да
се приема като факт или тенденция за изтегляне на капиталите от нашата търговска банка, получи-
ла признание и добра оценка за досегашната си дейност от своите акционери.

С уважение,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хр. Йорданов

[Върху документа – резолюция:]
Съгласен. Членовете на Упр. съвет – на подпис. В. Коларов

ПРОЕКТ!

СПИСЪК
на акционерите на Строителна банка А.Д. – София

и участието им в уставния фонд

1. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 7 000 000
2. БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА 5 000 000
3. АССИ 2 500 000
4. СО „МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ 2 500 000
5. СО „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ 2 000 000
6. ГУСВ 1 000 000
7. СО „МОНТАЖИ“ 1 000 000
8. СО „ХИДРОСТРОЙ“ 1 000 000
9. ПСМСМД 1 000 000
10. СО „СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ“  800 000
11. СО „ЦИМЕНТ“  400 000
12. СО „СТРОИТЕЛНИ ОБЛИЦОВКИ“  400 000
13. СО „СОФСТРОЙ“  300 000
14. СО „СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА“  300 000
15. СО „СТРОЙКОМПЛЕКТ“  300 000
16. СО „ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ“  250 000
17. СК „КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ ПД  200 000
18. СД „ПРОЕКТНО ДЕЛО“  200 000
19. СО „ИНЖСТРОЙ“  200 000
20. КИПП „СОФПРОЕКТ“  160 000
21. СК „КЗР“  150 000
22. СПК БЛАГОЕВГРАД  150 000
23. СПК ГАБРОВО  150 000
24. ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЪОБЩЕНИЯТА  150 000
25. СО „СТРОЙПРОГРЕС“  100 000
26. СК „СТРОЙМАТРЕМОНТ“  100 000
27. СО „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“  100 000
28. СО „ИОНСМ“  100 000
29. СО „СБК“  100 000
30. СК „ДОГРАМА“  100 000
31. ИП „СТРОЙИНДУСТРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ“  100 000
32. СМК В. ТЪРНОВО  100 000
33. СМК ПЛЕВЕН  100 000
34. СМК ПЛОВДИВ  100 000
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35. СМК РАЗГРАД  100 000
36. СМК СТАРА ЗАГОРА  100 000
37. СМК ТЪРГОВИЩЕ  100 000
38. КНИПИАТ „ГЛАВПРОЕКТ“  100 000
39. СМК СМОЛЯН  90 000
40. СМК ВАРНА  80 000
41. СМК ВРАЦА  80 000
42. СМК КЪРДЖАЛИ  80 000
43. СМК КЮСТЕНДИЛ  80 000
44. СМК ЛОВЕЧ  80 000
45. СМК МИХАЙЛОВГРАД  80 000
46. СМК ПАЗАРДЖИК  80 000
47. СМК ПЕРНИК  80 000
48. СМК РУСЕ  80 000
49. СМК СИЛИСТРА  80 000
50. СМК СЛИВЕН  80 000
51. СМК СОФИЯ – окръг  80 000
52. СМК ХАСКОВО  80 000
53. СМК ШУМЕН  80 000
54. СМК ЯМБОЛ  60 000
55. СО „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“  50 000
56. СК „ОПС“  50 000
57. СМК ТОЛБУХИН  50 000
58. СМК БУРГАС  40 000
59. СМК ВИДИН  20 000
60. КИПП „СОФСТРОЙПРОЕКТ“  10 000
                                                                           ВСИЧКО:        30 000 000

София, 28.03.1989 г. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ст. Златарев

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 14, л. 143–147. Оригинал. Машинопис.

№ 495

ПИСМО ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА КЛОНА НА БНБ В РАЗГРАД Н. ЛЮБЕНОВ ДО
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КЛОНА
В ТЪРГОВСКА БАНКА ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕТО МУ КЪМ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“

Разград, 6 май 1989 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – РАЗГРАД.
№ 1861

ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Гр. С О Ф И Я

В съответствие с т. 3 от Мерките на Управителния съвет на Българска народна банка за ор-
ганизиране изпълнението на задачите по постановление № 19 на Министерския съвет от 19 май
т.г. за приемане Правилник за банките, предлагаме на основание чл. 2.(1).2 от постановлението на
база на съществуващия клон на Българска народна банка в гр. Разград да се образува ТЪРГОВС-
КА БАНКА – акционерно дружество на изградените вече в района фирми, предприятия и други
организации, на която наред с функциите по глава трета от Правилника, да є се възложат и дей-
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ностите на Българска народна банка съгласно чл. 12 от Правилника.
Съображенията ни са следните:
С новото административно-териториално делене на страната и утвърждаването на гр. Раз-

град като център на областта се създадоха условия общини, фирми, предприятия, обществени ор-
ганизации и други по естествен път да гравитират към града, да посещават областните партийни и
държавни органи, да решават проблемни въпроси в своята работа, в това число и взаимоотноше-
нията с банката. В близост до областния център, на разстояние не повече от 35 км. се намират гра-
довете Кубрат, Исперих, Лозница, Завет, Хлебарово и Сеново с развиваща се икономика и може
определено да се каже, че създаването на една търговска банка ще привлече интересите на фирми
и други предприятия за ползуване на банкови кредити и цялостно банково обслужване, вместо то-
ва да става от специализираните търговски банки.

В момента банката в Разград обслужва фирми, предприятия и други организации на пет об-
щини. Техният брой достигна вече двеста, от които в сферата на материалното производство 130
и в извънматериалната сфера – 70. До сега са образувани общо шест държавни фирми, а именно:
„Промишлена микробиология“, „Диамант“, „Дружба“, „Каолин“, „Арма“, „Разград-автотранс-
порт“. Техният брой ще нарасне с фирмите в строителния отрасъл, обслужващата сфера и др. Из-
градени са и функционират и общински фирми.

Евентуалното прехвърляне на банката като поделение на някоя от съществуващите търгов-
ски банки може би ще влоши банковото обслужване на другите фирми и предприятия, отнасящи
се към друга отраслова принадлежност. Поради разнообразната структура на икономиката се сре-
ща затруднение с избора на търговска банка, която да удовлетворява интересите на по-голямата
част от фирмите и предприятията.

Отговаряме на изискванията на чл. 20. (2) от Правилника, като в момента банката разпола-
га с уставен фонд в размер на 4,4 млн. лв., като разликата до 7 млн. лв. ще се допълни с вноски на
акционери.

Както по отчетни данни за 1988 година, така и по плана за 1989 година банката си осигуря-
ва самофинансиране. Приходите на банката от лихви и други източници за 1989 год. са планира-
ни в размер на 10,7 млн. лв., а разходите – 4,4 млн. лв. Печалбата по плана достигна 6,3 млн. лв.,
която осигурява отчисленията в бюджета и по съответните фондове, включително и за работна
заплата.

Готови сме на диалог и с други съседни банки за евентуалното им включване като поделе-
ния на търговската банка по предлагания вариант.

Предложението е съгласувано с партийните и държавни органи.
Ако се счита, че няма икономически условия за образуването на самостоятелна търговска

банка, предлагаме клонът на Българска народна банка да се преобразува в поделение на търговс-
ка банка „Биохим“, като се изхожда от обстоятелството, че ДФ „Промишлена микробиология“
Разград е с най-голям относителен дял в икономиката на района.

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР: Н. Любенов

С П Р А В К А
за разпределението на кредитните вложения в банките Разград и Кубрат по отрасли

сума хил. лв. %
1. Биотехнологическа и хим. промишленост 51,494 18,3
2. Селскостопанска и хран. промишленост 116 524 41,2
3. Търговия и обслужване 66 014 23,3
4. Машиностроене 9065 3,2
5. Лека промишленост 15 441 5,5
6. Енергетика и металургия 2621 0,9
7. Строителство 7545 2,7
8. Транспорт 1607 0,6

                             Всичко: 282,824 100
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ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 324–327. Оригинал. Машинопис/ръкопис.

* Виж също документи № 498, 499, 500 и 501.

№ 496

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЕЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ

КРЕДИТИ И НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОПУСТИМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В ЛЕВОВЕ ПО
КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1989 Г. НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, 3 юли 1989 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ,

зам.-председател на Българската народна банка

Другарю КОЛАРОВ,

Както Ви е известно, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Правилника за банките, утвърден с ПМС
№ 33 от 1987 г., в края на 1988 г. Управителният съвет на Българската народна банка определи на
всяка специализирана търговска банка най-голямото допустимо увеличение (намаление) на дълга
в лева по кредитите за капитални вложения на фирмите и другите организации към банките за
1989 година. Общият компенсиран размер на увеличението бе 400 млн. лева, колкото е предвиде-
но в разчета на държавния кредитен план за 1989 година.

С т. 8, б. „а“ от Протокол № 8 на Министерския съвет от 21 април 1989 г. беше определен
пределният размер на банковите кредити за капитални вложения, които могат да се предоставят на
фирмите и другите организации през 1989 година, който възлиза на 2 000 млн. лв.

В изпълнение на горното решение, с писмо № 23-1919 от 16.05.89 г. на всяка действаща
търговска банка бе определен максималния размер на новите кредити, без да се променят опреде-
лените им нормативи за увеличение (намаление) на дълга по кредитите за капитални вложения в
резултат на дейността им през 1989 година.

С решение № 95 от 23 юни 1989 г. Министерският съвет прие мерки за концентрация на
финансовите и строителните ресурси на пусковите обекти, като се намалява обема на капитални-
те вложения за 1989 година и източниците за финансирането им. В оперативния щаб по строител-
ството при Министерския съвет е уточнено новите кредити за капитални вложения от 2000 млн.
лева да станат 1800 млн. лева.

Във връзка с това следва да се изменят, както размера на новите кредити, определен на вся-
ка действаща търговска банка с писмо № 23-1919 от 16.05.89 г., така и утвърдените от Управител-
ния съвет на БНБ през декември 1988 година нормативи за най-голямото допустимо увеличение
(намаление) на дълга в лева по кредитите за капитални вложения на действуващите търговски бан-
ки, съгласно приложение 1. При това положение, общият дълг по кредитите за капитални вложе-
ния на фирмите и другите организации към банките в края на 1989 година се предвижда да нарас-
не спрямо 1988 година с 200 млн. лева или с 1,27 на сто.

Другарю Коларов,

Моля, за Вашите указания.
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София, 03.07.1989 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

[Върху документа – резолюция:]
За членовете на Упр. съвет и председателите на Търг. банки – с молба за бележки до 10.7.89. В.
Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 14, л. 332–333. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 506.

№ 497

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП С РЕШЕНИЕ ЗА
ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА ТОДОР

ЖИВКОВ ДОКУМЕНТ СЪС ЗАГЛАВИЕ „ЗА НЯКОИ ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА
ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА НАШАТА ИКОНОМИКА“

София, 13 юли 1989 г.

ПРОТОКОЛ „А“ № 142
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 13 ЮЛИ 1989 ГОДИНА

РЕЗИДЕНЦИЯ „БОЯНА“

Присъствуват другарите: Тодор Живков, Георги Атанасов, Гриша Филипов, Димитър Сто-
янов, Добри Джуров, Йордан Йотов, Иван Панев, Милко Балев, Пенчо Кубадински, Петър Мла-
денов, Андрей Луканов, Георги Йорданов, Григор Стоичков, Петко Данчев, Петър Дюлгеров,
Стоян Овчаров, Начо Папазов, Васил Цанов, Димитър Станишев и Емил Христов.

Присъствуват и другарите: Петър Танчев и Андрей Бунджулов, първите секретари на об-
ластните комитети на партията: Николай Жишев, Димитър Димитров, Николай Цонев, Атанас
Константинов, Пантелей Пачов, Петър Петров, Лазар Причкапов и Минчо Йовчев, завеждащите
отделите на ЦК на БКП: Велко Палин, Владимир Живков, Генчо Арабаджиев, Любомир Шопов,
Людмил Даковски, Станка Шопова, Стефан Вучков, Янчо Георгиев и Радослав Радев, и министри-
те: Александър Фол, Георги Георгиев, Георги Менов, Георги Танев, Минчо Пейчев, Светла Дас-
калова, Трифон Пашов, Христо Христов и Васил Коларов.

В ъ п р о с и
НА ДНЕВНИЯ РЕД: Р Е Ш Е Н И Я:

I. За някои фундамен-
тални проблеми на
преустройството на
нашата икономика.

Приема разработения от др. Тодор Живков документ
 „За някои фундаментални проблеми на преустройството на
нашата икономика“.
          Министерският съвет да създаде комплексна организация
за изпълнението на задачите, произтичащи от документа. За
целта да се утвърдят срокове и отговорници както за подготовка-
та на необходимите анализи, разчети и предложения, така и за
тяхната цялостна реализация. Периодично да се информира
Политбюро за изпълнението на задачите, свързани с по-
нататъшното преустройство на нашата икономика.
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II. За съвещанието на
П[олитическия]
К[онсултативен]
К[омитет] на
държавите –
участнички във
Варшавския договор.

1. Приема информацията за резултатите от съвещанието
на Политическия консултативен комитет на държавите –
участнички във Варшавския договор, състояло се на 7 и
8 юли 1989 г. в Букурещ.

[...]
Четвъртият проблем е за ролята на банките и тяхната дейност в новите условия.
Да вземем постановката за контрола чрез лева.
Банката е разработила и привежда в действие цял пакет от документи, конкретизиращи

нормативните разпоредби.
Тя:

– санкционира за нарушено съотношение между растежа на производителността на
труда и на заплащането;

– санкционира за неизпълнение на натурите;
– санкционира с повишаване на лихвения процент не само за неизпълнение на държав-

ните поръчки, но и неизпълнението на всякакви договори;
– не отпуска кредити за едно, второ, трето нарушение и т.н.

Санкции, санкции, санкции! И какво от това – резултати – да, но частични.
Трябва да се отбележи, че банката доста се е разтегнала в този контрол, хващайки за гърло-

то всеки, при това в немалко противоречие с постановките на Указа за стопанската дейност.
– Защото според този указ самите фирми и техните ръководства поемат редица нови

отговорности.
– Защото съгласно новите текстове банката трябва да се грижи най-вече за ефективно-

то използуване на кредитите, които е отпуснала.
Но да оставим това противоречие (сега сме в преходен период, на излизане от анонимност

и т.н.).
Проблемът е в друго, че банката не може да се отърве от досегашните административно-

разпоредителни прийоми.
– Тя кредитира (уж за сметка на бюджета).
– В немалко случаи е принудена да осигури средства не според критериите за ефектив-

ност.
И в края на краищата губи банката, губи държавата, замразяват се средства в неефективни

производства, кредитите се превръщат в дотации и т.н., и т.н.
Няма високоразвита страна, в която банката да е поставена в такова положение.

– Има, разбира се, по-либерални и „по-стегнати“ банкови системи.
– Но, ако вземем най-стабилните държавни или федерални банки – във ФРГ, в Швей-

цария, в Холандия, в САЩ, там правителствата не могат да прокарат почти нищо,
минавайки покрай банката, покрай нейните изисквания за ефективност.

Не става дума за монополизиране на банковото дело (за това – по-нататък), а за реално не-
обходима власт и отговорности, които трябва да има банката в новите условия.

– В много отношения тя трябва да бъде не само сътрудник, но и опонент на правител-
ството, да взема самостоятелни решения.

– Иначе ще се въртим в досегашния коловоз, ще си говорим само за контрол чрез ле-
ва, а банката ще остане държавен касиер, ще пуска нови емисии и т.н.

– Иначе няма да превърнем банката в един от важните фактори за структурните проме-
ни, за подобряване на нещата във валутната област, включително и за оздравяване на
бюджета.

Новият правилник за банките може да е много добър, да решава важни въпроси, но ако не
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се съобрази с това изискване, той няма да е достатъчно ефективен.
Следователно сега трябва да се даде тласък по-нататък на банковото преустройство, като

се постигне ново много по-значително приближаване на банковата дейност до фирмите и техните
поделения. И тук трябва да се направи нова важна крачка към преодоляване на остатъците от мо-
нополизъм при банковото обслужване на фирмите и гражданите.

В голямата си част основните принципи на преустройството на банките у нас, които бяха
утвърдени от Политбюро на ЦК на БКП на 27 февруари 1987 г., са актуални и сега в светлината
на решенията на Декемврийския пленум на ЦК на БКП.

Това се отнася например до изискванията, че банките трябва да признават и кредитират са-
мо онези обекти, които са ефективни и носят пари; че никой не може да наложи на банките да кре-
дитират неефективни инициативи, че когато държавата е заинтересувана да се финансират по со-
циални или други съображения обекти, тя осигурява съответните ресурси.

Що се отнася до постановката за организацията на банковата система, като се създават спе-
циализирани търговски банки, интегрирани с тогавашните икономически центрове (асоциациите),
очевидно тук нещата ще се нуждаят от уточняване при условията на фирмената организация.

– Защото с фирмената организация създаваме принципно нова структура на икономи-
ката.

– Във връзка с това е целесъобразно да се преустрои по-нататък и организационната
структура на банките.

Досега голяма част от банковото обслужване на стокопроизводителите се извършва от
Българската народна банка чрез нейните клонове в страната, които не са самостоятелни банки.

С оглед да се доведе банковата дейност до непосредствените є клиенти – фирмените струк-
тури, следва териториалните клонове на БНБ да прераснат в акционерни търговски банки:

– на заинтересуваните фирми;
– на БНБ и на другите банки.

Тези търговски банки да се създадат след внимателна преценка и решение от Управителния
съвет на БНБ, с участието и на председателите на специализираните търговски банки. По подобие
на досегашните и новите търговски банки трябва да имат икономическа самостоятелност както по
отношение на фирмите, участвуващи в тях като акционери, така и по отношение на БНБ.

Подготвено е предложение по този път да бъдат създадени около 60 самостоятелни акцио-
нерни търговски банки на базата на 130 от сегашните клонове на БНБ в страната.

– От тях се предвижда (в зависимост от състоянието и възможностите им на настоя-
щия етап) 34 да бъдат без клонове, а 26 – с клонове.

И новите, и съществуващите търговски банки следва да развият  по-нататък обхвата на
своята дейност спрямо фирмите в посока на универсализация:

– като придобият право да предоставят на фирмите и краткосрочни, и средносрочни, и
дългосрочни кредити в лева;

– като ги обслужват текущо по воденето на сметки в лева и по разплащанията – също
в лева.

Вместо БНБ да съхранява, както досега, всички свободни средства на другите банки, за-
напред, в съответствие с новите постановки за по-свободно движение на паричните ресурси в
страната, банките ще имат право свободно да се договарят за предоставяне срещу лихва на пари.
Централната банка ще определя по видове банки нормативи за задължителни минимални резерви,
които те са длъжни да съхраняват по безлихвени сметки в БНБ.

– По-ниските нормативи на резервите в БНБ означават повече пари у всички търговс-
ки банки и, следователно, в икономиката.

Контролът на банките ще бъде по-силен, защото с новата структура и функции на банките
става реална възможността обслужването на фирмите да се осъществява комплексно от банки, из-
брани доброволно.

– Става дума както за кредитирането в лева на капиталните вложения, така и на обо-
ротните средства, и за текущото им обслужване в левове.

Заслужава да се обсъди и реши и у нас, както в повечето по-напреднали в стопанско отно-
шение страни, въпросът: лихвите по всички кредити да се плащат от фирмите като разход в себес-
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тойността на продукцията или от печалбата преди облагането є с данък.
– Това рязко ще издигне икономическия интерес на фирмите да използуват икономич-

но и ефективно банковите кредити.
– Приемането на подобно решение, наред с всичко изложено, ще постави при еднакви

условия в този аспект и чуждите фирми за дейността им в чужбина и в България.
Що се отнася до монополизма в банковото дело, ще отбележа, че сега се проявява един нов

момент:
– Силна е съпротивата от изградените и действуващи в различните производствени

комплекси търговски банки срещу необходимостта съществуващите териториални
клонове да поемат някои нови функции.

– Те искат тези клонове да са техни, а не да ги конкурират.
Ето с това трябва да се преборим и то в най-скоро време.
Завършвайки по въпроса за банките, трябва да повторим: нужни са и по-голяма самостоя-

телност на централните банки, и съответните неотложни промени в цените, в данъчната система,
и конкретни стъпки към конвертируемост на лева.

И да са ясни отговорностите:
– на банката, на бюджета, на органите по ценообразуването и контрола върху цените

– като всички излязат от анонимност.
Силна централна банка, силна самостоятелност и конкуренция на банките – търговци и ак-

ционери, които да се срастват с фирмите, да се борят за тяхното и собственото си оцеляване – то-
ва е необходимост.

Търговска банка може да фалира, но националната – не. Такава е и тук постановката.
Трябва да си даваме сметка, нека още един път споменем за това, че и принципите на бан-

ковото преустройство ще заработят, когато у нас се въведе система от цени и ценообразуване,
пренасящи не статично, а динамично съотношенията на цените на пазарите в света при реален ва-
лутен курс на чуждата валута към лева.

[...]

ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а.е. 3707, л. 1–2, 42–55. Копие. Машинопис.

№ 498

ТЕЛЕКС ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА КЛОНА НА БНБ В РАЗГРАД Н. ЛЮБЕНОВ ДО
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛОНОВЕТЕ НА

БНБ В РАЗГРАД И КУБРАТ ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“*

Разград, 24 август 1989 г.

303 24.08.1989 Г.
БНБ – РАЗГРАД

ДО
БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
ГР. СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДР. ГАНЧО КОЛЕВ – ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПОРАДИ СЪЗДАЛАТА СЕ ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА ВЪВ РАЙОНА ОБСЛУЖ-
ВАН ОТ КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В ГРАДОВЕТЕ РАЗГРАД И КУБРАТ, ЛИКВИДИРАНЕ И
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НЯКОИ ФИРМИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ПРАК-
ТИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КЛОН НА СТ БАНКА „БИОХИМ“, СЧИТАМЕ ЧЕ
ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ, НЯМА ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГ-
РАЖДАНЕТО И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДВЕ БАНКИ В РАЙОНА.

ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ ПРЕДЛАГАМЕ КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В РАЗГРАД И КУБРАТ
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ДА ПРЕМИНАТ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА И ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ – СО-
ФИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е СЪГЛАСУВАНО С МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ И ДЪРЖАВНИ ОР-
ГАНИ.

БНБ – РАЗГРАД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР: ЛЮБЕНОВ

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 320. Оригинал. Телекс.

* Виж също документи № 495, 499, 500 и 501.

№ 499

ТЕЛЕКС ОТ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА КЛОНА НА БНБ В РАЗГРАД Н. ЛЮБЕНОВ ДО
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КАТЯ ЗАРКОВА С ИЗВЕСТИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА
НАПРАВЕНОТО С ТЕЛЕКС № 303 ОТ 24 АВГУСТ 1989 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛОНОВЕТЕ НА

БНБ В РАЗГРАД И КУБРАТ ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“*

Разград, 25 август 1989 г.

ФС 306 25.08.1989 Г.
БНБ – РАЗГРАД

ДО
БНБ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДР. К. ЗАРКОВА – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

МОЛЯ ТЕЛЕКС № 303/24.08.1989 Г. НА БНБ – ГР. РАЗГРАД ДА СЕ СЧИТА ЗА НЕВА-
ЛИДЕН, И АКО Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО.

ГЛ. ДИРЕКТОР: ЛЮБЕНОВ

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 321. Оригинал. Телекс.

* Виж също документи № 495, 498, 500 и 501.

№ 500

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА
КЛОНОВЕ НА БНБ В ТЪРГОВСКИ БАНКИ И ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КЛОНОВЕ НА БНБ КЪМ

ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ*

София, 28 август 1989 г.

ПРОТОКОЛ № 19
Заседание на 28 август 1989 година

Заседават др.др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Г. Карамфилов, Г. Колев и
К. Заркова

Отсъствуват др.др. Цв. Петков и Р. Георгиев
Присъствуват др. П. Данчев – кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП и зам.-предсе-

дател на МС, председатели на търговски банки, ген. директори и гл. секретар на ЦУ на БНБ, глав-
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ни директори и директори на банки-поделения на БНБ, директори в ЦУ на БНБ.
Заседанието се откри в 16 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане на предложение за промени в структурата на банковата система.

Докладва: В. Коларов
След встъпителното слово на др. В. Коларов и станалите разисквания по обсъжданите ма-

териали, подробно отразени в стенографския запис от заседанието – приложение № 5, Управител-
ният съвет взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Да се преобразуват в търговски банки – акционерни дружества без поделения, банките-
поделения на Българската народна банка, посочени в приложение № 1.

2. Да се преобразуват в търговски банки – акционерни дружества с поделения, банките –
поделения на Българската народна банка, посочени в приложение № 2.

3. Банките – поделения на Българската народна банка, посочени в приложение № 3, да пре-
минат към действуващите търговски банки по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Постановление № 19 на
Министерския съвет от 1989 година, срещу заплащане.

Отклонява предложението банковите клонове Разград и Кубрат да преминат към търговс-
ка банка „Биохим“ София, като не възразява търговската банка „Биохим“ да открие свой клон в
Разград. Съображения:

Не е целесъобразно бившата окръжна банка на БНБ в гр. Разград, която с досегашната си
работа е показала, че може да организира дейността си на стопанска сметка, като самоуправлява-
ща се единица, с решение на Управителния съвет на БНБ, т.е. по административен път да се прех-
върля на административно подчинение на Банка „Биохим“ и да не є се дава самостоятелност на
акционерна банка. В случая са налице необходимите предпоставки на основата на тази банка, да се
образува самостоятелна териториална търговска банка с клон в гр. Кубрат, при участието като ак-
ционери на заинтересовани фирми и банки, включително и с участието на банка „Биохим“, ако
желае. Това ще доближи дейността на банката до непосредствените є клиенти и ще създаде усло-
вия за проява на по-голяма инициативност и гъвкавост при осъществяването на банковата дей-
ност.

Освен това, с прехвърлянето на бившата окръжна банка на БНБ в гр. Разград в админист-
ративно подчинение на банка „Биохим“, няма да се съдействува за преодоляване на остатъците от
монополизма при банковото обслужване на фирмите.

4. Работата по преобразуването на банките-поделения на БНБ в търговски банки – акцио-
нерни дружества или за преминаването им като поделения на дейстуващите търговски банки да се
извърши съгласно графика – приложение № 4.

След това беше дадена думата на другаря Петко Данчев – кандидат-член на Политбюро на
ЦК на БКП и зам.-председател на Министерския съвет, който направи обстойно изложение на за-
дачите по изграждането на една принципно нова структура на банковата дейност, на банковата
система, която е в съответствие с цялостното преустройство в нашата икономика. Цялото слово на
другаря Петко Данчев е отразено в стенографския запис от заседанието.

Водещият заседанието, другарят Тодор Чавдаров, от името на банковите работници увери
другаря Данчев, а чрез него и Политбюро на ЦК на БКП, че окриляни от доверието и подкрепата,
която им е оказана, ще вложат целия си ум и енергия за създаване на силни банки и ефективна
икономика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
oт ГАНЧО КОЛЕВ – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Другарю КОЛАРОВ,

Както е известно, в изпълнение на т. 4 и т. 5 от Мерките на Управителния съвет на БНБ от
23.05.1989 година по ПМС № 19 от 1989 година, през месец юни 1989 година беше внесен доклад
за резултатите от проучването на предложенията на действуващите търговски банки за премина-
ване към тях на отделни банки – поделения на БНБ, по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 на ПМС № 19, как-
то и предложенията на отделните банки-поделения на БНБ, за образуване на търговски банки –
акционерни дружества по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 на същото постановление или за преминаване
към действуващите търговски банки.

В доклада беше констатирано, че не е завършен напълно диалога от една страна между
действуващите търговски банки и някои банки-поделения на БНБ и от друга страна между работ-
ната група при Централно управление на БНБ и някои банки-поделения на БНБ, които не бяха
уточнили къде да преминат. В доклада беше предвиден краен срок за приключване на тези диало-
зи, в който да бъдат представени уточненията на работната група.

На базата на допълнителните предложения, считам че може да се внесе в Управителния съ-
вет на Българската народна банка за обсъждане следното:

1. Да се създадат 32 търговски банки – акционерни дружества без поделения, посочени в
приложение № 2, при 34 в предварителния доклад;

2. Да се създадат 27 търговски банки – акционерни дружества с поделения, посочени в при-
ложение № 3, при 26 банки по предварителния доклад.

3. Да се разреши да преминат към действуващите търговски банки, срещу заплащане, бан-
ките – поделения на БНБ, посочени в приложение № 1. Както се вижда, в приложението са посо-
чени 27 банки-поделения на БНБ, при 9 в предварителния доклад;

От Земеделската и кооперативна банка и от Строителната банка бяха изпратени писмени
възражения, в които по същество се иска да се приложи административния метод за разпределе-
ние на банковите клонове между съществуващите търговски банки.

Отчитайки, че предложенията не са в духа на постановките в доклада на другаря Тодор
Живков „За някои фундаментални проблеми на преустройството на нашата икономика“, изнесен
пред Политбюро на ЦК на БКП на 13 юли 1989 година, работната група не ги е взела предвид при
разработването на настоящия доклад.

Искам да посоча, че с така предлаганите промени на структурата на банковата система, ра-
ботата по нейното усъвършенствуване не се изчерпва. Заинтересованите търговски банки могат
да разширят своето банково участие в икономиката, както чрез разкриване на свои банкови поде-
ления, така и чрез закупуване на акции при създаването на новите търговски банки – акционерни
дружества.

На по-късен етап, след отпочване дейността на борсата за ценни книжа търговските банки
ще могат да закупуват акции от други търговски акционерни банки, с което да засилят или
напълно да поемат ръководството на отделни банки.

Наред с уточняването на преминаването на банките – поделения на БНБ, към действу-
ващите търговски банки или в състава на новосъздаваните търговски банки – акционерни дружес-
тва възникнаха и редица въпроси, отговор на които намирам за целесъобразно да се даде на засе-
данието на Управителния съвет. За целта предлагам проект за отговори – приложение № 4.

В изпълнение на т. 17 от План-програмата на Министерския съвет за изпълнение на зада-
чите, които произтичат от докладната записка на другаря Тодор Живков „За някои фундаментал-
ни проблеми на преустройството на нашата икономика“ беше изготвен „График за промените в
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структурата на банковата система“ – приложение № 5, който също предлагам да бъде поставен на
вниманието на Управителния съвет на БНБ.

Другарю КОЛАРОВ,

Предлагам, ако намерите за целесъобразно настоящия доклад да бъде внесен за разглежда-
не от Управителния съвет на БНБ и съответно да бъдат взети следните решения:

1. Определя да се преобразуват в търговски банки – акционерни дружества без поделения,
банките-поделения на БНБ, посочени в приложение № 2.

2. Определя да се преобразуват в търговски банки – акционерни дружества с поделения,
банките – поделения на БНБ, посочени в приложение № 3.

3. Дава съгласие банките – поделения на БНБ, посочени в приложение № 1 да преминат
към действуващите търговски банки, по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2,  т. 1 от Постановление
№ 19, т.е. срещу заплащане.

4. Работата по преобразуването на банките-поделения на БНБ в търговски банки – акцио-
нерни дружества или за преминаването им като поделения на действуващите търговски банки да
се извършва съгласно графика – приложение № 5.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

Приложение № 4
 Проект

 ОТГОВОРИ
по някои поставени въпроси по преобразуването на банките –

 поделения на БНБ в търговски банки – акционерни дружества или
преминаването към действуващите търговски банки

ПЪРВИ ВЪПРОС: Какъв да бъде временният Управителен съвет на търговските банки?
– Брой на членовете – от 5 до 11 човека
В състава да влязат:
1. Представители на ЦУ на БНБ
2. Представители на бъдещи акционери
– фирми
– търговски банки
– други организации
3. Представители на трудовия колектив
За представителите от ЦУ да се направи предварително разпределение.
ВТОРИ ВЪПРОС: Какъв да бъде временният Контролен съвет на търговските банки?
– Брой на членовете – от 3 до 5
В състава да влязат:
1. От дирекция „Контрол и ревизии“ – за най-големите търговски банки
2. От други търговски банки
3. От фирми и други организации
4. От колектива на търговската банка
ТРЕТИ ВЪПРОС: Колко да бъдат акциите и какъв да бъде делът на БНБ?
– акциите да бъдат в размер минимум 4% от кредитните вложение на съответната

банка
– БНБ – да запази минимум 20% от акциите.
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Размер на акциите на база на баланса на банките
към 31 март 1989 година – в млн. лева

Акции Налични за попълване
средства от ЦУ на БНБ

в банките

1. Търговски банки акционерни дружества без клонове 307,8 51,7 256, 1
2. Търговски банки акционерни дружества с клонове 495,8 152,6 343,2

803,6 204,3 599,3

ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС: Колко трябва да платят търговските банки за клоновете, които за-
купуват?

– Минимума от 1/25 (4%), който трябва да има под формата на имущество и парични фондо-
ве банката – поделение на БНБ по баланса за месеца предшествуващ преминаването към действува-
щата търговска банка. Ако имуществото и паричните фондове представляват по-голям размер от не-
обходимия минимум (4% към кредитните вложения), търговските банки заплащат целия размер.

Ако наличното имущество и парични фондове на банките – поделения на БНБ е под необ-
ходимия минимум, т.е. средствата са по централизираните фондове на БНБ – Централно управле-
ние, същото превежда разликата до попълване на необходимия минимум до срока за преминаване-
то на банката – поделение на БНБ към съответната търговска банка.

По разчета направен по данни от балансите на клоновете, които са включени в списъка
приложение 1 към доклада търговските банки следва да осигурят около 80.5 млн. лева за заплаща-
не на имуществото на тези клонове.

ПЕТИ ВЪПРОС: С какви средства действуващите търговски банки могат да закупят банко-
вите клонове?

– Със средства от уставния фонд на банката, и от паричните си фондове, без средствата по
фонд СБКМ, фонд Запасен и средствата за работна заплата, при положение, че им остават свобод-
ни средства след като са покрили минимума от 4 на сто за собствените си кредитни вложения.

Търговските банки, които не разполагат със средства за покриване на минимума (4%) вър-
ху собствените си кредитни ресурси, закупуване на банкови клонове могат да извършат с налич-
ните си средства по фондове при положение, че не се влошава съотношението между собствени-
те им кредитни вложения и собствените им ресурси по баланса към 31 август 1989 година.

Например, ако дадена търговска банка има 10 000 млн. лева кредитни вложения, и собстве-
ни кредитни ресурси 200 млн. лева, т.е. покритие от 2 на сто, то тази банка би следвало да закупи
банкови клонове при положение, че част от своите кредитни вложения предостави на други банки,
за което при сегашните условия има възможност. Мястото на така намалените кредитни вложения
ще се заема от кредитните вложения на закупените клонове.

ШЕСТИ ВЪПРОС: Ръководителите на кои търговски банки да бъдат назначавани от Ми-
нистерския съвет?

По принцип УСД не предвижда назначаването на ръководителите на акционерните дружес-
тва от друг, а само избор от Управителния съвет на акционерното дружество. Министерският съ-
вет явно е отчел специфичния характер на банковата дейност и е допуснал в Правилника за банки-
те ръководителите на някои търговски банки да се назначават от председателя на МС.

Засега положението е следното:
1. Председателите на Стопанска банка и на Банката за стопански инициативи са назначени

с Указ на Държавния съвет на НРБ.
2. Председателите на останалите действащи търговски банки са назначени със заповед на

председателя на МС
Считам че на този етап не се налага да се променя назначението на същите до освобожда-

ването им от длъжността по съответния ред.
Предлагам засега да не се разширява кръгът на ръководителите на търговски банки за наз-

начаване от председателя на Министерския съвет, предвид на това, че все още предстои размест-
ване на организациите, които се обслужват от досегашните клонове – поделения на БНБ към но-
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воизграждащите се клонове на действуващите търговски банки, а също така предстои и премина-
ване на дял от досегашните кредитни вложения на действуващите търговски банки към новосфор-
мираните търговски банки – акционерни дружества, с оглед осигуряване комплексното обслужва-
не на фирмите и други организации. Това би следвало да стане на един по-късен етап, а до тогава
да се прилага демократичният ред, установен с Указа за стопанската дейност.

СЕДМИ ВЪПРОС: Какви длъжности да се определят на ръководителите на търговските
банки – акционерни дружества?

Предлага се длъжностните наименования за ръководителите на търговските банки – акци-
онерни дружества да са:

1. Генерален директор – за ръководителите на търговските банки с поделения.
Заплатата за тази длъжност се диференцира в зависимост от обема и сложността на работа-

та (размера на кредитните вложения, обектите на финансиране и др.)
2. Главен директор – за ръководителите на търговски банки без поделения с размер на кре-

дитните вложения над 200 млн. лева.
3. Директор – за ръководителите на търговски банки без поделения с размер на кредитни-

те вложения до 200 млн. лева.
Заплатите за тази длъжност да се диференцират в две групи според обема и сложността на

работата.
ОСМИ ВЪПРОС: По заплатите на персонала в търговските банки – акционерни дружества.
Новата система от основни заплати, утвърдена с Постановление № 66 на Министерския съ-

вет от 1987 година, се предвижда да се въведе в банковата система от 1 януари 1990 година като
дотогава се извърши необходимата подготвителна работа за въвеждането.

До въвеждането на новата система от основни заплати за ръководните кадри, специалисти-
те и другия персонал в търговските банки – акционерни дружества да се ползват (запазят) длъж-
ностните наименования и заплатите, от досегашните клонове на БНБ. При определяне на конкрет-
ният размер на заплатата на всеки служител да се подхожда диференцирано като се отчитат обе-
мът и сложността на извършваната работа.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 250–251, 269–277. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи № 495, 498, 499 и 501.

№ 501

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „БИОХИМ“ БОРИС
МИТЕВ ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПЕТКО ДАНЧЕВ С
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В РАЗГРАД И НА КЛОН № 1 В

СОФИЯ КЪМ БАНКА „БИОХИМ“*

София, преди 11 септември 1989 г.

ДО
ДР. ПЕТКО ДАНЧЕВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ТБ „БИОХИМ“

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Борис Митев – Председател Търговска банка „Биохим“

Др. Данчев,

В съответствие с новата концепция за развитие на банковата система у нас УС на ТБ „Би-
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охим“, след постигане на договореност с банковите клонове, внесе съответни предложения пред
ЦУ на БНБ за преминаване на поделения на БНБ към банка „Биохим“. Взети бяха следните реше-
ния:

Преминават като клонове на банка „Биохим“ досегашните поделения на БНБ в Свищов,
Девня, НХК Бургас, Етрополе.

В процес на уточняване е преминаването на БНБ Разград с поделението си в Кубрат като
клон на банка „Биохим“. В последния вариант на преминаването на клоновете това предложение
не беше разгледано, като УС на банка „Биохим“ предлага да се удовлетвори молбата на Разград.

Освен това считаме, че към банка „Биохим“ следва да премине и Софийски клон № 1. За
нашата банка този клон е от изключителна важност, като чрез него се създава база за осъществя-
ване на цялостно банково обслужване на 52 държавни фирми, стопански организации и институ-
ти и фирми на граждани на територията на град София.

Освен досегашните клиенти на банката допълнително изразяват желание да бъдат обслуж-
вани и редица фирми на територията на град София, като „Пирин“ „Балкантурист“, „Сердика“, СО
МАТ и други. Тези предложения сме принудени да отклоняваме поради липса на възможност – са-
лон и касово обслужване. От преминаването на клона към банка „Биохим“ зависи по-нататъшно-
то є съществуване в бъдеще, тъй като е налице тенденция във фирмите да се насочват към банки,
предлагащи комплексно банково обслужване. Очертава се да бъдем единствената банка без сгра-
да в София. В това отношение е налице прецедент с преминаването на Софийски клон № 4 към
банка Електроника. По този въпрос имаме съгласието на Общинския комитет на БКП и сме уве-
домили Софийски градски комитет на БКП.

При положително разрешаване на въпроса, клоновата мрежа на банката ще изглежда така:
ТБ „Биохим“ – ЦУ
Клонове: Девня

НХК Бургас
Свищов
Етрополе
Разград
Средец (БНБ-1 София)

Успоредно с това извършваме подготовка за разкриване на самостоятелни клонове и в
следните градове:

Пловдив, Стара Загора, Русе, Видин, Враца, Златни пясъци.
При така очертаната структура, Банка „Биохим“ ще е в състояние да извършва комплексно

банково обсужване – на своите клиенти – държавни и акционерни фирми, техни поделения и дъ-
щерни фирми, колективни фирми и фирми на граждани, включващо оборотно кредитиране, касо-
во обслужване и разплащания в лева, кредитиране и финансиране на капитални вложения, валут-
но кредитиране, външно търговски операции, свободни преводи на валута, обслужване на гражда-
ни във валута.

Като имате предвид горното, молим др. Данчев, за вашето съгласие и съдействие за преми-
наване към банка „Биохим“ на съществуващите клонове на БНБ – Разград и Софийски клон № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Митев
[Върху документа – две резолюции:]
ПЕТКО ДАНЧЕВ
Зам.-председател на Министерски съвет
София,.......1989 г.
Др. Вас. Коларов – БНБ,
За доклад.
/п/ П. Данчев
11 септември
Др. Г. Колев – предложете! В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 9, л. 307–309. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи № 495, 498, 499 и 500.
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№ 502

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА
ОСНОВАТА НА КЛОНОВЕТЕ НА БНБ В БЛАГОЕВГРАД, РАЗЛОГ, САНДАНСКИ И ЯКОРУДА

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЛАГОЕВГРАДСКА ТЪРГОВСКА БАНКА АД СЪС
СЕДАЛИЩЕ В БЛАГОЕВГРАД, И С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСТАВА Є

София, 25 октомври 1989 г.

ПРОТОКОЛ № 22
Заседание на 25 октомври 1989 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Цв. Петков, Р. Георгиев, Г. Ко-
лев, К. Заркова и Г. Карамфилов

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в – на подпис

Дневен ред:
1. Обсъждане на внесените документи за образуване на акционерно дружество – Благоев-

градска търговска банка на основата на банките – поделения на Българската народна банка в гр.
Благоевград, Разлог, Сандански и Якоруда.

Докладва: В. Коларов
 С оглед да се доведе банковата дейност до непосредствените є клиенти – фирмените струк-

тури и се създадат условия за активно подпомагане развитието на дейността на същите и коорди-
ниране на техните интереси, на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от ПМС № 19 от 19.05.1989 година за
приемане на Правилника за банките, Управителния съвет

РЕШИ:

1. Образува, на основата на банките – поделения на Българската народна банка в гр. Благо-
евград, Разлог, Сандански и Якоруда акционерно дружество – Благоевградска търговска банка
АД, със седалище в гр. Благоевград, община Благоевград, област Софийска, с клонове в гр. Раз-
лог, Сандански и Якоруда и с предмет на дейност: предоставяне на кредити и текущо банково об-
служване на фирми и други юридически лица и други банкови услуги, в съответствие с Правилни-
ка за банките.

2. Утвърждава устав на Благоевградската търговска банка АД, съгласно приложение № 1.
3. Определя уставния фонд на Благоевградска търговска банка АД, в размер на 18 000 000

лева, разпределен на 1 800 акции, по 10 000 лева, всяка една от тях.
4. Определя до 80% от акциите да бъдат предложени за продажба на местни юридически

лица. За да не се допусне Благоевградската търговска банка АД да стане твърде зависима от един
или няколко акционери – фирми, търговски банки, народни съвети и други, отделен акционер, ос-
вен БНБ, може да притежава повече от 15 на сто от акциите на търговската банка след вземане на
съгласие от БНБ.

5. Назначава на Благоевградската търговска банка АД временен управителен и контролен
съвет, съгласно приложения № № 2 и 3 и временен ръководител, Евтим Христов Бачев, който съг-
ласно устава представлява банката.

6. От обнародването в Държавен вестник на решението за регистрация на Благоевградска-
та търговска банка АД се прекратяват банките – поделения на Българската народна банка в гр.
Благоевград, Разлог, Сандански и Якоруда, като търговската банка поема активите и пасивите по
баланса им към датата на тяхното прекратяване, както и другите права и задължения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УСТАВ
НА

БЛАГОЕВГРАДСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Благоевградската търговска банка АД, наричана за краткост в този устав „банка“,
е акционерно дружество със седалище в гр. Благоевград.

(2) Тя се образува за неопределено време.
(3) Акционери на банката могат да бъдат фирми – юридически лица, банки и други органи-

зации.
(4) Банката е юридическо лице и работи на принципите на самоуправлението и на стопан-

ската сметка.
(5) Банката може да има клонове и представителства.
Чл. 2. (1) Банката отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което може да

се насочва принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Банката не отговаря за задълженията на държавата и на своите акционери, а държавата

и акционерите на банката не отговарят за нейните задължения.
Чл. 3. Банката осъществява своята дейност в съответствие с Правилника за банките и дру-

гите действуващи нормативни актове.
Чл. 4. Банката има кръгъл печат с надпис „Благоевградска търговска банка АД – Благоев-

град“.

РАЗДЕЛ II

Чл. 5. (1) Уставният фонд на банката е 18 000 000 лева, разпределен на 1800 акции по
10000 лева всяка една от тях.

(2) Акциите са поименни и подлежат на вписване в книгата на акционерите.
(3) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на банката, ако е отразено в кни-

гата на акционерите, включително и при реорганизация или прекратяване на юридически лица.
Чл. 6. (1) Акциите се подписват от председателя на управителния съвет и от ръководителя

на банката и се подпечатват с печата є.
(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на диви-

дент и на съразмерен ликвидационен дял от имуществото на банката.
Чл. 7. (1) Уставният фонд може да се увеличи с издаването на нови акции въз основа на ре-

шение на общото събрание на акционерите.
(2) Решение за издаване на нови акции не може да се взема преди да е заплатена пълната

номинална стойност на по-рано издадените акции.
(3) С решението по ал. 1 общото събрание на акционерите определя:
1. размера на увеличението на уставния фонд, броя на новите акции и тяхната номинална

стойност, както и срока до който следва да приключи записването на новите акции;
2. частта от номиналната стойност на акцията, която следва да бъде заплатена при записва-

нето є, както и начина и времето за внасяне на останалите вноски;
3. имат ли акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции право на предпочитание

при записване на новите акции, и ако имат – в какъв срок следва да бъде упражнено това право.
(4) Когато с решението на общото събрание се установява за акционерите право на предпо-

читание при записване на новите акции, председателят на управителния съвет в срок до три дни от
вземане на решението изпраща с препоръчано писмо препис от него на неприсъствувалите акци-
онери.

(5) Записването на новите акции се извършва чрез подписване на разписка, която следва да
съдържа:

1. датата на решението на общото събрание за увеличаване на уставния фонд, както и дан-
ните по т. 1 и 2 на ал. 3;
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2. броя и номиналната стойност на записаните акции.
(6) Разписката се съставя в два екземпляра. Тя се подписва от ръководителя на юридичес-

кото лице, записало акции или от упълномощено от ръководителя друго длъжностно лице.
(7) Изменение на устава за увеличаване размера на уставния фонд се извършва след запис-

ване на всички нови акции, необходими за покриване на увеличението.
(8) Ако не бъдат записани всички нови акции до определения срок за прекратяване на за-

писването, уставният фонд не се увеличава, а внесените суми се връщат, освен ако общото събра-
ние на акционерите вземе по установения ред решение уставният фонд да се увеличи само с раз-
мера на покритото чрез записаните акции увеличение.

Чл. 8. (1) Паричните вноски за плащане на записаните акции се превеждат по сметка на
банката. Срещу направените вноски банката издава временно удостоверение, което се подписва от
ръководителя и главния є счетоводител.

(2) Акциите се издават след заплащане на номиналната стойност.
Чл. 9. (1) Акционер, който не внесе в определения срок невнесената част от номиналната

стойност на записаните акции дължи на банката лихва за забава.
(2) Ако забавата продължи повече от един месец председателят на управителния съвет на

банката изпраща с препоръчано писмо покана до акционера за плащане на вноската, като опреде-
ля нов срок за плащане, който не може да бъде по-малък от 30 дни от получаването на поканата.

(3) Когато и в определения нов срок акционерът не направи вноската, председателят на уп-
равителния съвет изпраща втора покана с предупреждение за последиците по ал. 4 на този член.

(4) Ако акционерът в срок от три месеца, считано от датата на получаване на втората пока-
на, не внесе поисканата вноска управителният съвет на банката може да обяви, че акционерът е за-
губил своите права от записването на неизплатените акции и вместо тях да издаде други акции.
Ако е направена частична вноска тя остава в полза на фонд „Запасен“.

(5) Препис от решението по ал. 4 в срок до три дни с препоръчано писмо се изпраща на ак-
ционера. Решението се отбелязва в книгата на акционерите.

Чл. 10. (1) Уставният фонд може да бъде намален въз основа на решение на общото събра-
ние на акционерите.

(2) За вземане на решение по ал. 1 е необходимо банкова ревизионна фирма или най-мал-
ко трима банкови ревизори след съответна проверка да са дали заключение, че вземанията на кре-
диторите на банката въпреки намалението на уставния фонд са напълно покрити и по фонд „Запа-
сен“ за общ резерв остават свободни средства най-малко в размер на намалението на уставния
фонд.

(3) Без ревизионно заключение по ал. 2 не може да се взема решение за намаляване на ус-
тавния фонд.

(4) С решението за намаляване на уставния фонд общото събрание определя и начина, по
който ще се извърши. Към решението се прилага ревизионното заключение по ал. 2.

(5) Уставният фонд не може да бъде намаляван под 7 млн. лева.

РАЗДЕЛ III
ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА

Чл. 11. Банката има за своя главна цел чрез цялостната си дейност с икономически средст-
ва да съдействува за повишаване ефективността на икономиката, за прогресивно преструктурира-
не и технологично обновяване на производството, за регулиране на паричното обращение.

Чл. 12. (1) За изпълнение на целите и задачите си банката:
1. предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни кредити в левове и чуждестран-

на валута на фирми и други юридически лица в страната, както и на фирми на граждани и на граж-
дани – арендатори за стопанската им дейност.

2. участвува със собствени средства в дружествени фирми;
3. приема депозити до поискване, срочни депозити и влогове в левове и в чуждестранна ва-

лута от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
4. извършва текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица по съхраняване

и водене на собствени средства в левове по сметки в банката, разплащания и касово обслужване;
5. сконтира менителници и записи на заповед в левове за доставки, осъществявани при ус-
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ловията на фирмен кредит със срок до 3 месеца;
6. участвува, включително и като учредител или инициатор, в консорциуми с участие на

местни и чуждестранни банки и фирми, и може да се сдружава по установения ред с чуждестран-
ни физически и юридически лица за извършване на съвместна дейност в страната и в чужбина,
включително и за образуване на съвместни банки;

7. организира извършването на икономически, пазарни, валутно-финансови и други проуч-
вания в страната и в чужбина;

8. извършва други банкови услуги в съответствие с Правилника за банките.
(2) Банката въз основа на договори с фирми или други юридически лица, срещу заплащане,

може да:
1. извършва услуги по контрола за целесъобразното използуване на определени инвестици-

онни средства, контрола за спазване и изпълнение на определени финансови договорености, орга-
низирането на продажбата, изплащането на облигации и лихви по тях;

2. предоставя консултации за кредитната и пазарната конюнктура, икономическото състо-
яние, научно-техническите възможности и стратегията на партньорите на нашите фирми;

3. издава гаранции по плащания срещу съответно обезпечение;
4. изпълнява дейност на други банки на кореспондентски начала.
(3) Банката упражнява контрол за ефективното използуване на предоставените от нея кре-

дити.
РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 13. Органи на управление на банката са: общото събрание на акционерите, управител-

ният съвет, контролният съвет и ръководителят.
Чл. 14. (1) Управителният съвет и контролният съвет се избират за срок от три години.
(2) Притежателите на повече от 20 на сто от акциите имат право да избират пропорционал-

на част от членовете на управителния съвет.
(3) Не може да бъде член на управителния съвет, на контролния съвет или ръководител на

банката лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление;
2. не може да заема материалноотговорна длъжност;
3. е било член на управителния съвет на фирма или банка, прекратена поради несъстоятел-

ност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. е съпруг или роднина до трета степен включително по права линия или по съребрена ли-

ния на член на управителния съвет на контролния съвет или на ръководителя на банката.
(4) Освен лицата по ал. 3 за членове на контролния съвет не могат да се избират лица, кои-

то са служители на банката или членове на управителния є съвет.
Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите е висшият орган на банката.
(2) Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва устава;
2. определя основните насоки за дейността на банката;
3. взема решения за реорганизация или за прекратяване на банката;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на управителния и на контролния съвет

и определя възнаграждението им за участие в тях;
5. одобрява баланса, разпределението на печалбата и отчета на управителния съвет и взема

решения за освобождаване на членовете му от отговорност;
6. одобрява заключението на контролния съвет по годишния отчет и приема отчета за рабо-

тата му;
7. приема решение за издаване на облигации и трудови акции;
8. приема решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд;
9. решава покриването и отписването от баланса на банката на загуби в размери над

100 000 лева от несъбираеми кредити и от други операции на банката за сметка на специално от-
делените средства от печалбата.

(3) Решенията по т. 1, 3 и 8 на предходната алинея влизат в сила след вписването им във
фирмения регистър при окръжния съд. Тези решения се вземат с мнозинство на притежателите на
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не по-малко от ѕ от акциите.
(4) Когато общото събрание на акционерите вземе решение за прекратяване на банката с

ликвидация, ликвидаторите се назначават от председателя на БНБ.
Чл. 16. (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание от председа-

теля на управителния съвет най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание се свиква на извънредно заседание по решение на управителния съ-

вет, на контролния съвет или на ръководителя, както и по искане на акционери, притежаващи об-
що не по-малко от 1/5 от акциите. Когато председателят на управителният съвет не свика общото
събрание, същото може да бъде свикано и направо от някои от посочените в предходното изрече-
ние органи и лица.

(3) Акционерите се свикват чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо най-мал-
ко 3 седмици преди определената дата на събранието.

(4) В поканата се посочва мястото, датата, часа и дневният ред на заседанието. Общото
събрание не може да взема решения по въпроси, непосочени в обявения дневен ред с поканата.

Чл. 17. (1) Правото на гласуване от акционерите се упражнява от ръководителя на юриди-
ческото лице – акционер, или от упълномощено от него друго длъжностно лице. Документът за
упълномощаване се представя на банката и остава за пазене при нея.

(2) Общото събрание се председателствува от председателя на управителния съвет, а в не-
гово отсъствие – от член на управителния съвет, определен от същия съвет. Секретар на събрани-
ето и двама преброители се избират от присъствуващите акционери.

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите е редовно, ако на него са представени собст-
веници на акции най-малко за половината от номиналната стойност на уставния фонд, а непредс-
тавените акционери са редовно поканени. Общото събрание взема решение с обикновено мнозин-
ство на броя на представените акции, освен в случая по чл. 15, ал. 3.

(2) Въпросите по т. 1, 3 и 8 от ал. 2 на чл. 15, както и за отговорността на ръководителя,
членовете на управителния съвет и на контролния съвет се решават, ако на събранието са предс-
тавени акционери, притежаващи общо не по-малко от ѕ от акциите.

(3) Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва изискващият се от предходните
алинеи кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца
след първоначално определената дата. В тези случаи заседанието може да се провежда и без нали-
чието на кворума по ал. 1 и 2, а решенията се вземат с мнозинство на гласовете съгласно ал. 1

Чл. 19. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, който се подписва от
председателя и секретаря на събранието и двама преброители.

(2) В протокола трябва да се посочат мястото и датата на заседанието, имената на предста-
вителите на акционерите и броя на представляваните от тях акции, резултатите от гласуването и
взетите решения.

(3) Към протокола се прилагат документите по свикването на общото събрание.
Чл. 20. Притежателите на всички акции или техните представители могат, ако не бъде нап-

равено възражение, да проведат общо събрание, без да са спазени изискванията, предвидени за
свикването му.

Чл. 21. Решенията на общото събрание на акционерите за изменение на устава преди впис-
ването им в фирмения регистър при окръжния съд подлежат на одобрение от Управителния съвет
на БНБ съгласно чл. 21 от Правилника на банките.

Чл. 22. Всеки акционер в двуседмичен срок от узнаването може да поиска от окръжния съд
отмяна на незаконосъобразните или противоуставните решения на общото събрание на акционе-
рите или на управителния съвет.

Чл. 23. (1) Управителният съвет на банката:
1. приема и предлага за одобряване от общото събрание на акционерите годишния отчет и

баланса на банката;
2. приема планове и програми за дейността на банката;
3. предлага на общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличаване или нама-

ляване на уставния фонд;
4. избира и освобождава от длъжност ръководителя на банката и неговите заместници и оп-

ределя заплатите им;
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5. избира между членовете си председател на управителния съвет;
6. одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата

и другите вътрешни правила на банката;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове и представителства и за участие

или за прекратяване на участието на банката в дружества в страната и в чужбина;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и израз-

ходването им;
9. определя размера на таксите, комисионните и разноските, които банката събира при сво-

ите операции;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права вър-

ху тях;
11. разглежда и решава и други въпроси по дейността на банката освен тези, които са от

компетентността на общото събрание на акционерите.
(2) Управителният съвет не се намесва в оперативната работа на ръководителя на банката.
(3) Ръководителят на банката по право е член на управителния съвет. Той не може да бъде

председател на управителния съвет.
Чл. 24. (1) Управителният съвет се свиква от неговия председател.
(2) Управителният съвет може да се свиква и по искане на всеки от членовете му или на

председателя на контролния съвет.
(3) На заседанията на управителния съвет се поканва и председателя на контролния съвет.
Чл. 25. (1) Решенията по т. 1, 3, 4, 7, 9 и 10 на чл. 23 се вземат с мнозинство от 2/3 от чле-

новете на управителният съвет, а решенията по другите въпроси – с обикновено мнозинство от
членовете на управителния съвет. Председателят на управителния съвет има право на решаващ
глас, когато гласовете се разделят поравно.

(2) За разискванията и решенията на управителния съвет се води протокол, който се под-
писва от председателя и от секретар – протоколиста.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан
от всичките му членове.

Чл. 26. (1) Членовете на управителния съвет получават годишно възнаграждение за сметка
на средствата за работна заплата на банката, което се определя от общото събрание на акционери-
те в зависимост от крайните годишни резултати от дейността на банката и в рамките на размери-
те, определени от Министерския съвет.

(2) Членовете на управителния съвет носят имуществена отговорност за виновно причине-
ните вреди на банката.

Чл. 27. (1) Ръководителят на банката:
1. организира, ръководи и контролира дейността на банката в съответствие с решенията на

общото събрание на акционерите и на управителния съвет;
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на банката;
3. представлява банката;
4. установява реда за подписване на задълженията и издаването на пълномощия от името

на банката;
5. сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със слу-

жителите на банката в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, освен в случаите на ал. 2
на чл. 32;

6. изпълнява функции, които са му възложени с нормативен акт или от управителния съвет.
(2) Ръководителят се избира за текущия мандат на управителния съвет.
Чл. 28. (1) В помощ на ръководителя на банката се създава изпълнителен съвет.
(2) Изпълнителният съвет се състои от ръководителя на банката, който е и негов председа-

тел, заместниците на ръководителя на банката и от избраните от управителния съвет членове.
(3) Изпълнителният съвет:
1. организира изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на упра-

вителния съвет;
2. подготвя въпросите по дневния ред на общото събрание и на управителния съвет;
3. решава въпроси по кредитирането, отчетността, вътрешния контрол и други по опера-
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тивното ръководство на банковата работа;
4. одобрява отчетите за работата на структурните звена в банката, а също и на клоновете и

на представителствата на банката;
5. разрешава покриване и съответно отписване от баланса на банката на несъбираеми взе-

мания, липси и загуби в размер до 100 000 лева;
6. разглежда и решава други въпроси от дейността на банката.
(4) Изпълнителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство на гласовете.
(5) Решенията се считат за действителни, ако на заседанието присъствуват повече от поло-

вината от членовете на изпълнителния съвет при задължително присъствие на ръководителя на
банката или негов заместник. При равенство на гласовете решаващ е гласът на ръководителя на
банката, а при негово отсъствие – на негов заместник.

Чл. 29. (1) Контролният съвет проверява изпълнението на решенията на общото събрание
на акционерите и на управителния съвет и опазването на имуществото на банката. Той извършва
ревизии на отчетността, счетоводството и деловодството на банката.

(2) Ревизии и проверки могат да се извършват от контролния съвет в пълен състав или от
отделни негови членове по всяко време на годината. За извършване на ревизии контролният съвет
може да привлича и други лица в рамките на гласувана от общото събрание сума.

(3) Резултатите от проверките и ревизиите се вписват в специална книга.
(4) За установените нарушения контролният съвет съставя констативен протокол с препо-

ръки за отстраняването им. Протоколът се изпраща на управителния съвет за разглеждане и взе-
мане на решения. Когато протоколът касае дейността на управителния съвет като цяло или на от-
делни негови членове, той се внася за разглеждане и вземане на решение на общото събрание на
акционерите.

(5) Контролният съвет прави заключение по годишния отчет на банката пред общото съб-
рание на акционерите. Без такова заключение не може да се вземе решение за одобряването на ба-
ланса и разпределянето на печалбата, както и за покриването и отписването от баланса на банка-
та на несъбираеми вземания, липси и загуби и за освобождаване на членовете на управителния съ-
вет от отговорност.

Чл. 30. Контролният съвет избира председател измежду членовете си. Председателят учас-
твува в заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 31. (1) Членовете на контролния съвет имат право на годишно възнаграждение, опреде-
лено от общото събрание на акционерите в рамките на гласувана от него сума за сметка на сред-
ствата за работна заплата на банката.

(2) Те носят имуществена отговорност за вредите, настъпили в резултат на неизпълнение
или лошо изпълнение на задълженията.

(3) Контролният съвет се отчита за дейността си пред общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ V
КЛОНОВЕ

Чл. 32. (1) Органи за управление на клоновете са общото събрание на трудовия колектив и
директора. Те изпълняват функции, определени от управителния съвет на банката.

(2) Директорът на клона, главният счетоводител и юрисконсултът се назначават и освобож-
дават от ръководителя на банката. Останалите служители се назначават и освобождават от дирек-
тора на клона.

(3) Назначаването на директора на клона се извършва по предложение на общото събрание
на трудовия колектив. Когато ръководителят на банката не е съгласен с предложението, общото
събрание на трудовия колектив предлага нов кандидат. Ако и в този случай не се постигне съгла-
сие, ръководителят на банката назначава по своя преценка директор на клона.

(4) Клоновете осъществяват дейността си на вътрешно-стопанска сметка по ред, определен
с правилник, приет от управителния съвет.

РАЗДЕЛ VI
ОТЧЕТНОСТ

Чл. 33. Оперативната година на банката започва от 1-ви януари и завършва на 31 декември
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включително.
Чл. 34. (1) Управителният съвет на банката всяка година до 31 март е длъжен да публику-

ва в централен ежедневник баланса за предходната година. Заедно с баланса се публикуват:
1. печалбите и загубите за всяка година от последните 5 години;
2. изплатените за всяка от последните 5 години дивиденти.
(2) Преди публикуването сведенията по предходната алинея се одобряват от общото събра-

ние на акционерите и се потвърждават от упълномощена банково-ревизионна фирма или най-мал-
ко от двама упълномощени банкови ревизори.

РАЗДЕЛ VII
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИБТЕ

Чл. 35. (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на общото събрание на акционе-
рите в съответствие с нормативните актове.

(2) От печалбата задължително се отделят средства по фонд „Запасен“ за общ резерв и за
специални резерви за покриване на трудно събираеми или несъбираеми кредити.

(3) За специални резерви по фонд „Запасен“ се правят отчисления в съответствие с опреде-
лените от Управителния съвет на БНБ нормативи на основание Правилника за банките.

(4) За други парични фондове, включително и за дивиденти, могат да се отчисляват средс-
тва от печалбата на банката само след като се заделят необходимите средства за фонд „Запасен“.

(5) Когато банката приключи дейността си със загуба, която не може да се покрие от сред-
ствата по фонд „Запасен“ и от другите осигурени за целта средства, загубите се покриват за смет-
ка на уставния фонд.

(6) До попълване на намалението на уставния фонд поради загуби, дивиденти не могат да
се плащат независимо от реализираната от банката печалба в течение на годината.

(7) Изплащането на дивидентите се извършва в зависимост от размера на направените
вноски в уставния фонд на банката и времепрестояването им по сметките на банката, в процент,
ежегодно определян от общото събрание на акционерите.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Банката е образувана на основата на банките – поделения на БНБ в градовете Благоев-

град, Разлог, Сандански и Якоруда с протоколно решение № 22 от 25 октомври 1989 г. на Управи-
телния съвет на БНБ, взето на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Постановление № 19 на Министерс-
кия съвет от 1989 година и чл. 26 от Правилника за прилагане на Указа за стопанската дейност.

§ 2. Банката се счита за образувана след като бъде регистрирана в Благоевградския окръ-
жен съд и регистрацията обнародвана в Държавен вестник.

§ 3. Този устав е утвърден от Управителния съвет на БНБ с решението по § 1 и е в сила до
изменението и допълнението му по съответния ред от общото събрание на акционерите.

СПРАВКА
за установяване на кредитните вложения и собствените (на БНБ) кредитни ресурси и необходи-
мия уставен фонд при превръщането в търговска банка на банката – поделение на БНБ гр. ТБ –

Благоевград – обобщена по баланса към 31.09.1989 година

I. Кредитни вложения II. Собствени кредитни ресурси
     на БНБ, намиращи се в клона

Сметки Сума Сметки Сума
062 .......................... 011 ............................
300 ......................... 013 ............................
301 ......................... 015 ............................
304 .......................... 017 ............................
305 .......................... 019 ............................
306 .......................... 242 ............................
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307 .......................... 630 ............................
351 ......................... 631 ...........................
352 ......................... 632 ............................
353 ......................... Обща сума 17 945 928 33
354 ........................
356 .........................
357 ......................... III. Необходим размер от собствени
359 ......................... средства, обезпечаващи покритие
360 ......................... от 4 на сто върху кредитните
420 ......................... вложения
430 ........................
431 ......................... кредитни вложения
432 .........................              25 или
434 ......................... 416 587 888 74
480 .........................         25

= сумата на

481 ........................  
необходимите собствени

482 .........................  
средства 16 663 515 77

520 .........................
540 ......................... IV. Сума, която следва да се
541 ......................... обезпечи от ЦУ на БНБ за
546 .......................... попълване на собствените средства
550 ......................... на клона – III-II =         x
620 ......................... излишък 1 282 412 56
621 ......................... Директор на дирекция „Разплащания
643 ......................... и банково счетоводство“:
663 .........................
Обща сума 416 587 888 74

Главен счетоводител на ЦУ на БНБ: [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 10, л. 1-3, 5–24. Оригинал. Машинопис.

№ 503

ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“ В. КАРАДЖОВ ДО
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-

ГОЛЯМОТО ДОПУСТИМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В ЛЕВОВЕ НА ФИРМИТЕ,
ОБСЛУЖВАНИ ОТ ТЪРГОВСКА БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“

София, 20 ноември 1989 г.

ТЪРГОВСКА БАНКА „ЕЛЕКТРОНИКА“
1574 София, ул. „Чапаев“ 55 тел. 73-551

Дата 20.11.1989
Наш знак 021-1660
Ваш знак

ДО
ДР. ГАНЧО КОЛЕВ
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ТУК
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ОТНОСНО: определяне на най-голямото допустимо увеличение на дълга в левове на фирмите
обслужвани от ТБ „Електроника“

ДРУГАРЮ КОЛЕВ,

С писмо на ЦУ на БНБ ни бе предоставен кредитен ресурс за 1989 г. в размер на 189 млн.
лв., който е предвиден на база изготвения от ТБ „Електроника“ кредитен план, с посочените в не-
го погашения в размер на 174 млн. лв.

През месеците юли и август фирмите „Заводи за металорежещи машини“ и „Микропроце-
сорни системи“ преминаха за обслужване в Търговска банка „Транспортна техника“. Това предиз-
вика промени в планираните за годината погашения, на чиято основа ни бе предоставен кредитния
ресурс, а така също и в дълга. От планираните погашения на двете фирми в размер на 58 млн. лв.,
ТБ „Електроника“ реално получи 27 млн. лв. и намали своя дълг с прехвърления в ТБ „Транспор-
тна техника“ дълг на двете фирми в размер на 214 млн. лв. До момента на прехвърлянето на тези
фирми за обслужване, вече бяха разпределили одобрения от Вас кредитен ресурс. За тези проме-
ни в активите на банка „Електроника“ не сме уведомили ЦУ на БНБ, тъй като все още не са под-
писани разпределителните протоколи с ТБ „Транспортна техника“. На 25.10.1989 г. с наше писмо
№ 021-1547 отново сме предложили протоколите за подпис от ТБ „Транспортна техника“, но до
сега няма отговор.

Дългът на банката след промените (към 30.09.1989 г.) е 557.6 млн. лв. Реално получените
погашения към същата дата са 85 млн. лв., а до края на годината очакваме да получим не 174 млн.
лв., а около 116 млн. лв., при вече ангажиран кредитен ресурс от около 180 млн. лв., от който
предполагаме, че ще бъдат усвоени около 170 млн. лв.

Другарю Колев,

На основание изложеното Ви моля да определите най-голямото допустимо увеличение на
дълга на банката за 1989 г. да бъде в размер на 597 млн. лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Караджов
[Върху документа – резолюция:]
Др. П. Василева
Моля да се подготви предложение, след като се отрази наложилото се изменение в двете банки. Г.
Колев

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 18, л. 8–9. Оригинал. Машинопис.

№ 504

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА
КЛОНОВЕ НА БНБ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

София, 21 ноември 1989 г.

РЕД
за прехвърляне срещу заплащане на банкови клонове към търговските банки,

за преминаването на които има решение на
Управителния съвет на Българска народна банка

I. От Централно управление на БНБ
1. Установява и превежда на банковите клонове, за които УС на БНБ е дал съгласие да

преминат към съответните търговски банки на заседанието си от 28 август 1989 година, необходи-
мата сума за допълване размера на имуществото на БНБ във съответните клонове до 4 на сто от
кредитните им вложения, по баланса им към 31 август 1989 година. За целта се съставя справка по
образец приложение № [...]. Справката се подписва от директора на дирекция „Счетоводна“ и
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главния счетоводител на Централно управление на БНБ. Превеждането на сумите да стане до 25
септември 1989 година, с оглед да постъпят в клона и да се отразят по баланса му към 30 септем-
ври 1989 година.

II. От търговските банки.
1. Вземане решения от Управителния съвет (съвета на акционерите) на търговската банка

за закупуване на съответни клонове на БНБ, за което е дала съгласие да преминат към търговска-
та банка срещу заплащане.

2. Заплаща на БНБ имуществото на закупувания банков клон, размерът на което се устано-
вява по баланса на клона към края на месеца, предшествуващ месеца на прехвърлянето на клона.
За целта се съставя справка, която се подписва от директора на дирекция „Разплащания и банко-
во счетоводство“ и главния счетоводител на Българска народна банка – Централно управление, от
упълномощено лице от ръководителя на търговската банка и от директора на банковия клон.
Заплащането следва да бъде извършено до два дни преди датата на прехвърлянето на клона.

III. Прехвърлянето на клона става:
1. Към определена от Централно управление на БНБ и съответната търговска банка дата,

даваща възможност да се уведомят клиентите на клона за предстоящата промяна. Уведомяването
може да стане чрез писмено уведомление, окачване на обяви в сградата на клона, чрез съобщения
в местния печат и други средства за масова информация.

2. С приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени от председателя на
БНБ и председателя на търговската банка лица, съставен на базата на баланс на клона към датата
на прехвърлянето при условие, че е извършено плащането на имуществото. Балансът следва да
бъде проверен и подписан от натоварени от Председателя на БНБ и председателя на съответната
търговска банка лица.

Съгласувано:
[подписите на членовете на УС] 21.11.89

[Върху указанията – резолюция:] Съгласен. В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 13, л. 335–336. Оригинал. Машинопис.

№ 505

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗТОЧНИЦИТЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КЛОНОВЕ НА БНБ ОТ

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧИНА НА ПРЕМИНАВАНЕ
ОБСЛУЖВАНЕТО НА ФИРМИТЕ ОТ ЕДНА БАНКА В ДРУГА*

София, 1 декември 1989 г.

ПРОТОКОЛ № 81
Заседание на 1 декември 1989 година

Заседават: др. др. В. Коларов, Цв. Петков, Т. Чавдаров, Ив. Драгневски, Р. Георгиев, Г. Ка-
рамфилов, Г. Колев и К. Заркова.

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в – на подпис

Дневен ред:
1. Обсъждане докладна записка от Ганчо Колев по повод на поставени въпроси по източни-

ците, с които търговските банки могат да закупуват банкови клонове и как да става преминаване-
то за обслужване на фирми и други организации от една банка в друга.

След обсъждане със специалисти от Централното управление на БНБ и търговските банки,
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Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. С какви източници търговските банки могат да купуват банкови клонове:
1. Действуващите търговски банки могат да закупуват банкови клонове по реда на чл. 2,

ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 на Постановление 19 на Министерския съвет от 19 май 1989 г. със средства
от уставния фонд на банката и от паричните си фондове, без средствата по фонд „СБКМ“, фонд
„Запасен“ и средствата за работна заплата, но до размер на свободните им средства, след като са
покрили минимума от 4 на сто за кредитните си вложения.

2. Търговските банки, които не обезпечават със собствени средства покритието от мини-
мум 4 на сто върху собствените им кредитни вложения могат да закупят банкови клонове при ус-
ловие, че увеличат уставния фонд на банката чрез пускане за продажба по установения ред допъл-
нително акции, които им осигуряват допълнително средства за покритие на минимума от 4 на сто
върху кредитните вложения на банковите клонове, които искат да закупят.

По изключение, като отчита по-високата капиталоемкост на отраслите и поетия ангажи-
мент от ръководството на Стопанската банка до края на 1990 година да се осигурят предвидените
4 на сто собствени средства спрямо кредитните вложения на банката, дава съгласие тази банка да
закупи банковите клонове, за които има решение на Управителния съвет на Българската народна
банка, от наличните си собствени средства.

II. Как да става преминаването за обслужване на фирми и други организации от една в дру-
га банка:

Спазвайки принципът, определен в чл. 93 от Указа за стопанската дейност, че всяка фирма
може да бъде обслужвана и да получава кредити от различни банки и че взаимоотношенията меж-
ду фирмите и банките се уреждат с договори, препоръчва следния ред за преминаване за обслуж-
ване на фирма от една банка в друга:

1. Прехвърляне на сметките за основната дейност (производствената) става по искане на
фирмата и със съгласие на приемащата банка.

2. Прехвърляне на сметките по финансирането на капитални вложения със собствени и бю-
джетни средства става по искане на фирмата и при съгласие на приемащата банка.

3. Прехвърляне на сметки по финансиране на капитални вложения за обекти, за които е до-
говорен и банков кредит, може да стане по искане на фирмата и при съгласието на банката, дого-
ворила кредита, както и на банката, приемаща сметките, съответно задълженията по договора за
кредит. Ако банката, договорила кредита, или банката, при която фирмата иска да є се прехвърлят
сметките, не дадат съгласие за прехвърляне на ползуването на кредита, сметките на обекта, финан-
сиран с участието на банков кредит, остават да се водят в банката, разрешила кредита.

4. Прехвърлянето на сметки за кредити за капитални вложения, разрешени и ползувани при
БНБ, прехвърлени при създаването на специализираните търговски банки през 1987 година, заед-
но с правата и задълженията по кредитните договори, става по искане на фирмата или специализи-
раната търговска банка и със съгласието на приемащата и предаващата банка.

5. Прехвърлянето на сметките може да стане, при условие, че приемащата търговска банка
има свободни кредитни ресурси или е договорила кредит с друга банка за предоставяне на кредит
за попълване на кредитните є ресурси.

6. Банката, извършила прехвърляне на кредити по реда на т. 4, задължително издължава
ползувания от Българската народна банка кредит за попълване кредитния є ресурс по реда на
чл. 2, ал. 3 на Постановление № 33 на Министерския съвет от 1987 година.

7. Прехвърлянията, съответно даването на съгласие или отказът по т. 3 и т. 4 на този раз-
дел, се извършват в срок до две седмици от датата на постъпването (регистрирането) на писмено-
то искане в съответната банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: В. Коларов
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: С. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 13, л. 322–323. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 508.
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№ 506

СПРАВКА ЗА БЕЛЕЖКИТЕ И СТАНОВИЩАТА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ПО ДОКЛАДНАТА
ЗАПИСКА НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЕЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ
КРЕДИТИ И НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОПУСТИМО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДЪЛГА В ЛЕВОВЕ ПО

КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1989 Г. НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, след 1 декември 1989 г.

СПРАВКА
ОТНОСНО: Постъпилите бележки и становища от търговските банки по докладната записка на
др. Г. Колев за изменение на пределния размер на новите кредити и най-голямото допустимо
увеличение на дълга в лева по кредитите за капитални вложения за 1989 г. на търговските банки

1. ТБ „Електроника“, ТБ „Биохим“ и БСИ „Минералбанк“ приемат направеното предложе-
ние.

2. Не приемат предложението ТБ „Транспортна техника“, Земеделска и кооперативна бан-
ка, Стопанска банка, Транспортна банка и Строителна банка, като предлагат:

ТБ „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ – предлага да се завиши максимално допустимото уве-
личение на дълга по кредитите за капитални вложения за 1989 г. с около 550 млн. лв. поради пре-
минаването на редица фирми и организации на обслужване в банката и отсрочване на погасител-
ни вноски на ЧЛК „Веслец“.

Считаме, че не следва да се приема, по съображения изложени в наше писмо № 10-436/
28.07.1989 г., което прилагаме;

ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА – предлага да се увеличи първоначално ут-
върдения размер на новите кредити с около 197 млн. лв. и утвърдения норматив за нарастване на
дълга, с цел да се осигури кредитирането на редица програми, както и левовото осигуряване на
предоставени валутни кредити.

С наше писмо № 42-2329/13.07.1989 г. предложението е отклонено, като е предложено на
ЗКБ да направи реална преценка за нуждата от изменение на утвърдените є нормативи;

СТОПАНСКА БАНКА – предлага да се увеличи размера на кредита, който може да предос-
тави банката през 1989 г. с 150 млн. лв. за да се кредитират конкретни обекти и мероприятия на дър-
жавни фирми и организации към Асоциация „Енергетика“ и Асоциация „Металургия и минерални
суровини“, за които първоначално се е разчитал източник от фонд „Държавно кредитиране“.

След като се счита, че предлаганите мероприятия са с висока ефективност и отговарят на
условията за кредитиране, то би следвало да се извърши за сметка на намаления размер на креди-
та в други мероприятия и обекти с по-ниска ефективност и пускови след 1990 г. с което на прак-
тика ще се извърши една истинска концентрация на кредитните ресурси, така както е изискването
на Министерския съвет.

ТРАНСПОРТНА БАНКА – ВАРНА предлага да се запази първоначално определения раз-
мер на новите кредити и да се намали предложения норматив за снижение на дълга от 52 млн. лв.
на 25 млн. лева;

СТРОИТЕЛНА БАНКА – предлага да се запази първоначално определения размер на но-
вите кредити, като се мотивират, че няма да бъдат в състояние да кредитират някои важни за на-
родното стопанство обекти.

И двете предложения обаче не са конкретно обосновани и не дават основание за приемане.
Предвид гореизложеното, няма основание на този етап да се приемат предложенията на

петте търговски банки, още повече че целия размер на новите кредити за капитални вложения за
1800 млн. лв. е разпределен между всички търговски банки и няма резерв или възможност за уве-
личаването на едни търговски банки, тъй като това може да стане само за сметка на други.

Ето защо предлагаме да се потвърди с писмо, което прилагаме размера на новите кредити
за 1989 г. по търговски банки и максимално допустимото увеличение (намаление) на дълга в лева
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по кредитите за капитални вложения на фирмите и другите организации към банките, съгласно
приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ИЗМЕНЕНИЕ

на най-голямото допустимо увеличение (намаление) на дълга в лева по кредитите за капитални
вложения на ССО и другите организации към банките за 1989 година в съответствие с Решение

№ 95 от 23 юни 1989 г. на Министерския съвет
(милиони левове)

№    ТЪРГОВСКА Ръст (намаление) При нови кредити Променен Изменен ръст
по    БАНКА на дълга по в общия размер от размер на (намаление) на
ред Протокола на УС 2000 млн. лева кредити дълга по кредити

от м. декември 1988 г. (1800 млн.лв.) за кап. вложения

А     Б 1 2 3 4

1.    Електроника  36 210 189  15
2.    Биохим 230 325 292 197
3.    Транспортна техника  80 170 153  63
4.    ЗКБ – Пловдив  73 240 216  49
5.    Строителна банка  15  82  74  7
6.    Транспортна – Варна  -34 180 162  -52
7.    БСИ  30 300 270  -
8.    Стопанска банка  -  410  369  -41

       Всичко за ТБ  430 1917 1725 238

9.    БНБ  -30  83  75 -38

       ВСИЧКО:  400 2000 1800 200

[Върху документа – резолюция:]  До членовете на УС – на подпис. В. Коларов

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 14, л. 329–331. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 496.

№ 507

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗЧЕТНИЯ ДЪЛГ ПО КРЕДИТИТЕ

ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1989 Г. СЛЕД ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ МЕЖДУ
БАНКИТЕ ПО ИСКАНИЯ НА ФИРМИ

София, 18 декември 1989 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ДРУГАРЯ ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ – ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Другарю КОЛАРОВ,

През 1989 година отделни фирми и поделения на фирми, по свое искане, преминаха на об-
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служване от ТБ „Електроника“, Стопанска банка и Банката за стопански инициативи „Минерал-
банк“ в ТБ „Транспортна техника“. Във връзка с това, с писмо № 021-1660 от 20.11.1989 година
ТБ „Електроника“ и с писмо № 1723 от 24.11.1989 година ТБ „Строителна техника“ искат да се
изменят утвърдените им от Управителния съвет на БНБ разчети за дълга по кредитите за капитал-
ни вложения за 1989 година.

При изготвяне на приложената справка, която отразява тези прехвърляния, сме изходили
от следното:

1. Тъй като няма споразумителен протокол за извършените прехвърляния между ТБ „Елек-
троника“ и ТБ „Транспортна техника“ за новите кредити, които са били предвидени да се предос-
тавят на ДФ „ЗММ“ и ДФ „Микропроцесорни системи“, разчетните кредити на ТБ „Електроника“
са коригирани с размера на усвоените през 1989 година нови кредити от посочените фирми към
датата на прехвърлянето.

2. ТБ „Транспортна техника“, след поемане обслужването на ДФ „ЗММ“ и ДФ „Микропро-
цесорни системи“, е сключила договори за кредит с тези фирми съответно за 48 млн. лева и 15
млн. лева или общо за 63 млн. лева, като в тази сума са включени 16 млн. лева, т.е. усвоените кре-
дити от посочените фирми до прехвърлянето им от ТБ „Електроника“.

При това положение, дългът на 31.12.1989 година на фирмите и другите организации към
ТБ „Транспортни техника“ би следвало да се завиши с 47 млн. лева, като едновременно с това се
завиши със същата сума и размерът на новите кредити на тази банка.

Освен това, във връзка с поетия ангажимент от ръководството на ЦУ на БНБ, че ако не се
осигурят средства от фонд „Държавно кредитиране“ за ДФ „Чавдар“ и ДФ „Мадара“ да се предос-
тави банков кредит, на ТБ „Транспортна техника“ следва да се завиши дългът по кредитите за ка-
питални вложения и размерът на новите кредити за 1989 година с 38 млн. лева.

През 1989 година, по искане на ръководството на Земеделска и кооперативна банка –
Пловдив, на тази банка беше предоставен допълнителен кредит в размер на 26 млн. лева. Същата
банка, поради допусната грешка при разчета на погасителните вноски за 1989 година с 30 млн. ле-
ва, предяви писмено искане да се увеличи дългът по кредитите за капитални вложения с тази сума.

Предлагам Управителният съвет на ВНБ да утвърди така посочените изменения в размера
на дълга на съответните банки, посочен в колона 5 на приложената справка, при което:

1. Дългът общо в края на 1989 година по кредитите за капитални вложения на фирмите и
другите организации към банките ще възлезе на 16 050 млн. лева или ще се увеличи с 2,2 на сто
спрямо дълга по същите кредити на 31.12.1988 година. (15709 млн. лв.)

2. Увеличението на новите кредити с 85 млн. лева на ТБ „Транспортна техника“ и с 26 млн.
лева на Земеделската и кооперативна банка – Пловдив да стане за сметка на очертаващото се об-
що неусвояване на разчетените нови кредити за капитални вложения за 1989 година.

Другарю Коларов,

Моля, ако прецените за целесъобразно, предложението да се внесе в Управителния съвет
на БНБ за разглеждане и съответно решение.

18.12.89 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

[Върху документа – резолюция:]
Съгласен. Членовете на Упр. съвет – на подпис. При условие, че др. Г. Колев е провел диалога с ТБ.
В. Коларов

14–12–1989
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СПРАВКА
за изменение на разчетния дълг по кредитите за капитални вложения за 1989 г. след извършените

прехвърляния между банките по искания на фирми и поделения на фирми
млн. лева

№ ТЪРГОВСКИ Дълг по кредитите Прехвърлен Приет (компенсиран Завишение на Коригиран
по БАНКИ по разчета към (компенсиран дълг ) от други банки дълга от доп. разчетен дълг
ред 31.12.89 г. дълг) в други нови кредити към 31.12.89 г.

банки и кор. погашения
по доклада

А Б 1 2 3 4 5

1. Електроника 763 183 - - 580
2. Биохим 824 - - - 824
3. Транспортна техника 879 - 384 85 1348
4. ЗКБ 2721 - - 56 2777
5. Строителна банка 649 - - - 649
6. Транспортна – Варна 972 - - - 972
7. БСИ 843 16 - - 827
8. Стопанска банка 7665 185 - - 7480

Всичко за ТБ: 15316 384 384 141 15457
9. БНБ 593 - - - 593

Всичко: 15909 384 384 141 16050

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 18, л. 3–5, 7. Оригинал. Машинопис.

№ 508

ДОКЛАД ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ГАНЧО КОЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ИВАН ДРАГНЕВСКИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕКСТА НА ТОЧКА 2 ОТ ВТОРИ

РАЗДЕЛ НА ПРОТОКОЛ № 81 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.
ЗА РЕДА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА КРЕДИТИ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ОТ

ЕДНА БАНКА В ДРУГА*

София, 5 януари 1990 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря ИВАН ДРАГНЕВСКИ

ДОКЛАД
от ГАНЧО КОЛЕВ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Другарю ДРАГНЕВСКИ,

В Българската народна банка се получават писма и устни сигнали от фирми и други банки,
че редица специализирани търговски банки, позовавайки се на т. 4 от раздел II на Протокол № 81
на Управителния съвет на БНБ от 1 декември 1989 година отказват да прехвърлят по искане на
фирмите сметките им за кредити за капитални вложения, разрешени и ползувани при БНБ, преди
образуването на тези търговски банки в други търговски банки.

Следва да посоча, че взетото решение по посочения по-горе протокол и по-точно по т. 4 на
този протокол беше съобразено с необходимостта от демократично уреждане на взаимоотношени-
ята на страните, т.е. решенията за прехвърлянето по сметките по въпросните кредити да става след
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диалог, при който би следвало да се зачита на първо място правилото, че фирмата избира коя бан-
ка да я обслужва, и на второ място – интересите на самите баки. От изнесеното по-горе следва да
се направи извода, че някои банки поставят на първо място собствените си интереси, а след това
правото на фирмите.

Считам че, ако не се вземат мерки от страна на БНБ да се промени реда за прехвърлянето
на сметките за въпросните кредити, има опасност банковата система да попадне под острата кри-
тика не само на отделни фирми, но и на цялата общественост.

Във връзка с това, намирам за целесъобразно Управителният съвет на БНБ да преразгледа
решението си по точка 4 от раздeл II на Протокол № 81 от 1.12.1989 г., като от текста на тази точ-
ка отпаднат думите „и предаващата“.

По този начин ще се създадат предпоставки търговските банки, при които се водят креди-
тите, при предявено искане от фирма да бъде проведен диалог между тях. Ако при този диалог се
постигне договореност за оставане на кредита да се води при тази банка, същият продължава да се
отчита и издължава по установения ред. Ако не се постигне споразумение, следва да се зачита ис-
кането на фирмата, т.е. кредита да се прехвърли в посочената от фирмата банка, при дадено от нея
съгласие.

Изнасяйки горното, моля УС на БНБ да разгледа предложението и ако намери за необходи-
мо да вземе следното

РЕШЕНИЕ

Заличава думите „и предаващата“ от текста на т. 4 от раздел II на Протокол № 81 на УС на
БНБ от 1.12.1989 година.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

[Върху доклада – резолюция:]
Съгласен. За членовете на Управителния съвет на подпис.

5.1.1990 г.         Ив. Драгневски

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 13, л. 333–334. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 505.

№ 509

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-
МАЛКИЯ ДОПУСТИМ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ, В КОЙТО КРЕДИТНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОКРИТИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

София, 25 януари 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседание на 25 януари 1990 г.

Заседават: др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват: др. др. Н. Величков, Д. Ананиев, П. Василева, Вл. Владимиров, Я. Калъче-

ва, Л. Филипов, по т. 4 – К. Иванова и по т. 5 – П. Свиленски
Заседанието се откри в 16 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане докладна записка на Г. Колев относно определяне на търговските банки най-

малкия допустим относителен дял, в който кредитните им вложения трябва да бъдат покрити със
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собствени ресурси.
Докл.: Г. Колев

[...]
По т. 1 от дневния ред, след станалото обсъждане, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1.1. Най-малкият относителен дял, в който кредитните вложения на търговските банки
следва да се покриват със собствени ресурси, да бъде 4 на сто.

1.2. Като се има предвид по-високата капиталоемкост на отраслите и поетия ангажимент от
ръководството на Стопанската банка, разрешава по изключение на тази банка да достигне норма-
тива от 4 на сто до края на 1990 година.

1.3. В случаите, когато се наруши определеното по т. 1 съотношение, във връзка с преми-
наване на фирми и други организации на обслужване от една в друга банка по реда, определен с
Протокол № 81 от 1.12.1989 г. на Управителния съвет на БНБ, съотношението от 4 на сто да бъ-
де достигнато от съответната търговска банка най-късно до края на 1991 година.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУ НА БНБ: Ив. Драгневски

СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

       ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря ИВАН ДРАГНЕВСКИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ – зам.-председател на Българската народна банка

Другарю ДРАГНЕВСКИ,

В съответствие с чл. 6, ал.2, т. 1 от Правилника за банките, Българската народна банка
следва да определи на търговските банки най-малкия допустим относителен дял, в който кредитни-
те им вложения трябва да бъдат покрити със собствени ресурси.

С норматива се цели да се осигури достатъчност на собствените ресурси на банките за из-
пълнението на основните банкови функции, за покриване загубите на банките и за защита на ин-
тересите на вложителите и другите кредитори.

Нормативът се използува в практиката на редица страни с развито банково дело. Данните,
с които разполагаме, показват, че обикновено минималната достатъчна величина на собствените
средства на банките се определя в размер на 5 на сто от сумата на кредитните им вложения (Фран-
ция и СССР), 5,5 на сто (ФРГ) и 4 на сто (УНР).

Както е известно, с чл. 2, ал. 2, т. 1 на Постановление № 19 на Министерския съвет от
19.V.1989 година се дава съгласие отделни банки – поделения на БНБ, да се прехвърлят като по-
деления на съответни съществуващи търговски банки срещу заплащане на имуществата им в раз-
мер на 1/25 от активите им по счетоводния баланс, т.е. на практика се изисква достатъчност на
собствените ресурси на търговските банки у нас в размер на 4 на сто от активите им, които на се-
гашния етап от дейността на банките до голяма степен се покриват с техните кредитни вложения.

Общата сума на собствените им ресурси и на кредитните им вложения в лева и валута по
счетоводния баланс се определя съгласно приложения №№ 1А и 1Б.

От данните по приложение № 1 се вижда, че с изключение на банките: Стопанска, ЗКБ и
Транспортна, специализираните банки формират към 30.09.1989 г. сравнително висок относите-
лен дял на покриване на кредитните си вложения със собствени ресурси.

На основание на гореизложеното предлагам:
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1. Най-малкият относителен дял, в който кредитните вложения на търговските банки след-
ва да се покриват със собствени ресурси, да бъде 4 на сто.

2. Като се има предвид по-високата капиталоемкост на отраслите и поетия ангажимент от
ръководството на Стопанска банка, да се разреши по изключение на тази банка да достигне норма-
тива от 4 на сто до края на 1990 година.

3. В случаите, когато се наруши определеното по т. 1 съотношение, във връзка с премина-
ване на фирми и други организации на обслужване от една в друга банка по реда, определен с
Протокол № 81 от 01.12.1989 г. на Управителния съвет на БНБ, съотношението от 4 на сто да бъ-
де достигнато от съответната търговска банка най-късно до края на 1991 година.

Моля, ако прецените, тези предложения да бъдат разгледани в Управителния съвет на Бъл-
гарската народна банка и да се вземат по тях съответни решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста
22.01.1990 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
ТВАР06

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ В ЛЕВА (И ВАЛУТА)
И КРЕДИТНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ КЪМ 30.09.1989 г.

ТЪРГОВСКА БАНКА СОБСТВЕНИ КРЕДИТНИ СЪОТНОШЕНИЕ
РЕСУРСИ ВЛОЖЕНИЯ
(хил. лева) (хил. лева) (%)

к. 1: к.2

А 1 2 3

ЕЛЕКТРОНИКА 66534 584683 11.38
БИОХИМ 78391 988459 7.93
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 101247 1437948 7.04
ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА 99939 2749745 3.63
СТРОИТЕЛНА 35782 657661 5.44
ТРАНСПОРТНА 40722 989457 4.12
БСИ 268160 1416503 18.93
СТОПАНСКА 152107 7763163 1.96

ВСИЧКО: 842882 16587619 5.08
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№ 510

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НАЙ-ГОЛЕМИЯ ДОПУСТИМ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА СУМАТА НА ВСИЧКИ

КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЕДНА ФИРМА, СПРЯМО СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА
ЕДНА ТЪРГОВСКА БАНКА

София, 25 януари 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседание на 25 януари 1990 г.

Заседават: др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват: др. др. Н. Величков, Д. Ананиев, П. Василева, Вл. Владимиров, Я. Калъче-

ва, Л. Филипов, по т. 4 – К. Иванова и по т. 5 – П. Свиленски
Заседанието се откри в 16 часа

Дневен ред:
[...]
2. Обсъждане докладна записка на Г. Колев относно определяне най-големия допустим от-

носителен дял на сумата на всички кредити, предоставени на една и съща фирма, спрямо собстве-
ните ресурси на една търговска банка.

Докл.: Г. Колев
[...]
По т. 2 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

2.1. Най-големият допустим относителен дял на сумата на всички кредити, предоставени на
една и съща фирма (поделение), спрямо собствените ресурси на търговската банка, на 31.12.1990
година да бъде в размер на 500 на сто (т.е. предоставените на една и съща фирма (поделение) кре-
дити да не превишават към края на тази година повече от 5 пъти собствените ресурси на търговс-
ката банка).

2.2. С оглед да се постигне постепенно подобряване на това съотношение, за 1991 година
то не трябва да бъде повече от 400 на сто.

2.3. При предоставяне на нови кредити на новосъздадени фирми и други организации, пре-
доставеният кредит да не бъде повече от 20% от собствените средства на търговската банка.

2.4. В случаите, когато има създадена ситуация на обслужване от отделна търговска банка
на крупни производствени мощности, в резултат на което се превишават предложените нормати-
ви и след отказ на други търговски банки да участвуват съвместно в кредити, по искане на търгов-
ската банка, БНБ може да даде изключение за превишение на норматива.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУ НА БНБ: Ив. Драгневски

СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря ИВАН ДРАГНЕВСКИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ – зам.-председател на Българската народна банка

Другарю ДРАГНЕВСКИ,

В съответствие с чл. 6, ал. 2, т. 4 от Правилника за банките Българската народна банка
следва да определи най-големия допустим относителен дял на сумата на всички кредити, предоста-
вени на една и също фирма, спрямо собствените ресурси на една търговска банка.

Този норматив, използуван за регулиране на ликвидността и за намаляване на банковия
риск, в различните страни варира в значителен диапазон. Така например, в САЩ това съотноше-
ние е 10 на сто, във Франция – 75 на сто, в СССР – 100 на сто, в Белгия – 20 на сто, в Швейцария
– 40 на сто, в Унгария – 50 на сто.

При съществуващата банкова структура и практика преди провеждането на реформата в
банковата сфера (1987 г.), създадените крупни стопански единици се кредитираха на териториален
принцип от един клон на БНБ, без да е имало изискване за спазване на определено съотношение
между размера на всички предоставени кредити на една стопанска единица към собствените ре-
сурси на съответната банка. Вследствие на това, на практика, в редица случаи, размерът на всич-
ки кредити на една стопанска единица многократно надхвърля собствените ресурси на съответни-
те банки. Ето защо, на този етап, не могат да се приложат утвърдилите се в международната прак-
тика строги нормативи.

На основата на гореизложените съображения предлагам:
1. Най-големият допустим относителен дял на сумата на всички кредити, предоставени на

една и съща фирма (поделение), спрямо собствените ресурси на търговската банка, на 31.12.1990
г. да бъде в размер на 500 на сто (т.е. предоставените на една и съща фрима (поделение) кредити
да не превишават към края на тази година повече от 5 пъти собствените ресурси на търговската
банка).

2. С оглед да се постигне постепенно подобряване на това съотношение, за следващите го-
дини да се определят равнища на норматива, както следва:

– към 31.12.1991 г. - 400 на сто;
– към 31.12.1992 г. - 300 на сто;
– към 31.12.1993 г. - 200 на сто;
– към 31.12.1994 г. - 150 на сто;
3. В случаите, когато има създадена ситуация на обслужване от отделна търговска банка на

крупни производствени мощности, в резултат на което се превишават предложените нормативи,
по искане на съответната банка БНБ може да даде изключение за превишение на норматива.

Моля, ако прецените, тези предложения да бъдат разгледани в Управителния съвет на Бъл-
гарската народна банка и да се вземат по тях съответни решения.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
22.01.1990 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 15, л. 92–94, 102–104. Оригинал. Машинопис.
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№ 511

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НОРМАТИВИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ БЕЗЛИХВЕНИ РЕЗЕРВИ НА

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ВЪРХУ ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ СРЕДСТВА

София, 25 януари 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседание на 25 януари 1990 г.

Заседават: др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват: др. др. Н. Величков, Д. Ананиев, П. Василева, Вл. Владимиров, Я. Калъче-

ва, Л. Филипов, по т. 4 – К. Иванова и по т. 5 – П. Свиленски
Заседанието се откри в 16 часа

Дневен ред:
[...]
3. Обсъждане докладна записка от Г. Колев относно определянето на нормативи за задъл-

жителните минимални безлихвени резерви на другите банки върху привлечените от тях средства.
Докл.: Г. Колев

[...]
По т. 3 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

3.1. Всяка търговска банка да държи по специална безлихвена сметка в БНБ пет на сто от
привлечените от нея средства на фирмите и другите организации, свободните средства на бюдже-
та и от чужбина.

3.2. Държавната спестовна каса да държи по специална безлихвена сметка в БНБ пет на сто
от прираста на влоговете, след 1.01.1990 година.

3.3. Превеждането на задължителните резерви в БНБ от търговските банки и ДСК се из-
вършва тримесечно, а по договореност между тях и БНБ и на по-къси срокове.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУ НА БНБ: Ив. Драгневски

СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря ИВАН ДРАГНЕВСКИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ – зам.-председател

ОТНОСНО: Определянето на нормативи за задължителните минимални безлихвени
резерви на другите банки върху привлечените от тях средства

Другарю ДРАГНЕВСКИ,

В съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Правилника за банките, приет с постановление № 19 на
Министерския съвет от 19 май 1989 год., Българската народна банка следва да определи процен-
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та на задължителните минимални безлихвени резерви на търговските банки върху привлечените
от тях средства.

Проучването на международната практика показва, че централните банки: първо, използват
задължителните минимални резерви като гъвкав инструмент за регулиране на кредитните възмож-
ности на търговските банки, посредством тяхното периодично изменение, в зависимост от същес-
твуващите конкретни икономически условия; второ, определят диференцирани нормативи в зави-
симост от срочността на привлечените средства, като по принцип, размерите на нормативите са
обратно пропорционални на срока за който са привлечени тези средства; трето, следят периодич-
но, към определени дати, за спазването от търговските банки и другите кредитни институти на те-
зи нормативи, като разрешават в определени граници временни отклонения от тях.

При определянето на нормативите, в съответствие с изискванията на Правилника за банки-
те, са взети предвид и следните конкретни обстоятелства. Първо, дейността на търговските банки
по привличането на депозити за различни срокове се намира в своя начален етап на развитие и
второ, спестяванията на населението засега се привличат от ДСК.

Като се има предвид гореизложеното предлагам:
1. Всяка търговска банка да държи по специална безлихвена сметка в БНБ пет на сто от прив-

лечените от нея средства на фирмите и другите организации и свободните средства на бюджета.
2. Държавната спестовна каса да държи по специална безлихвена сметка в БНБ пет на сто

от прираста на влоговете, след 1.01.1990 г.
3. Превеждането на задължителните резерви в БНБ от търговските банки и ДСК се извър-

шва тримесечно, а по договореност между тях и БНБ и на по-къси срокове.

Моля, ако прецените, тези предложения да бъдат разгледани от Управителния съвет на
БНБ и да се вземат съответни решения.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

СПРАВКА
относно: определяне обхвата на привлечените средства

върху които търговските банки следва да начисляват задължителни минимални резерви

Задължителните минимални резерви следва да се начисляват върху кредитните салда на
следните групи сметки:

№ 08 – Сметки на банкови и други институти
№ 09 – Преводи
№ 14 – Приходи по държавния бюджет
№ 16 – Сметки на паричните фондове на фирми и предприятия
№ 17 – Акредитиви, особени и други сметки за средства със специално предназначение
№ 18 – Разплащателни сметки и депозити
№ 21 – Средства на инвеститори за финансиране на капитални вложения

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 15, л. 92–94, 108–110. Оригинал. Машинопис.
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№ 512

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
РАЗМЕРА НА ГОДИШНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И

КОНТРОЛНИТЕ СЪВЕТИ НА БАНКИТЕ

София, 5 април 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 21

Заседание на 5 април 1990 година

Заседават др.др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в ...  на подпис

Дневен ред:
1. Обсъждане справката на Я. Калъчева относно нормативното основание за изплащане на

годишното възнаграждение на членовете на управителни и контролни съвети.
Докладва: Я. Калъчева.

[...]
По т. 1 от дневния ред:
Като взе предвид нормативно регламентираните постановки по определянето и изплащане-

то на възнаграждения на членовете на управителни и контролни съвети, Управителният съвет взе
следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1.1. Размерът на годишното възнаграждение на едно лице не може да бъде по-голям от 50

на сто от годишната средна работна заплата на съответната банка, в която лицето е член на упра-
вителния или контролния съвети.

1.2. Когато от ръководството на БНБ е било дадено съгласие на едно лице да бъде избра-
но за член на управителен или контролен съвет в повече от регламентираните с Постановление №
15 на Министерския съвет от 1989 г. случаи, годишното възнаграждение в тези случаи не може да
бъде по-голямо от 50 на сто от годишната средна работна заплата на една от банките по избор на
съответното лице.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски

СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 16, л. 91–92. Оригинал. Машинопис.
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№ 513

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НОРМАТИВ ЗА НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОПУСТИМО УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ НА НЕОБХОДИМОТО

НАЙ-МАЛКО НАМАЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ ДЪЛГ В ЛЕВОВЕ НА ФИРМИТЕ КЪМ
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ*

София, 19 април 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 24
Заседание на 19 април 1990 година

Заседават др.др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в .. на подпис.

Дневен ред:
1. Определяне норматив за най-голямото допустимо увеличение или на необходимото най-

малко намаление на общия дълг в левове на фирмите и другите организации към съответна банка.
Докладва: Г. Колев

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Правилника за банките, с оглед да се ограничи още през 1990 г.
нарастването на паричната маса в обръщение, на търговските банки се определя норматив за най-
голямото допустимо увеличение или на необходимото най-малко намаление на общия дълг в лево-
ве на фирмите и другите организации към съответната банка, както следва:

I. По кредитите за оборотни средства
към 30.VI.1990 г.  – 98 на сто от остатъка на дълга по кредитите към 30.VI.1989 г.
към 30.IХ.1990 г.  – 96 на сто от остатъка на дълга по кредитите към 30.IХ.1989 г.
към 31.ХII.1990 г. – 95 на сто от остатъка на дълга по кредитите към 31.ХII.1989 г.
В случаите, когато след 31 декември 1989 г. от една търговска банка в друга са преминали

за обслужване по кредитите за оборотни средства фирми и други организации, то съответните
търговски банки следва да привеждат остатъка по дълга по кредитите за оборотни средства за ба-
зисния период на предходната година в съответствие с тези промени.

II. По кредитите за капитални вложения
Търговските банки могат да предоставят през 1990 година нови кредити за капитални вло-

жения до размера на погашенията за същата година.
При снижение на остатъка на дълга по кредитите за оборотни средства под определения

норматив по раздел I на настоящия протокол, до размера на снижението могат да се предоставят
нови кредити за капитални вложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 16, л. 121. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 515.
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№ 514

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВИ В МЕСТНА И ЧУЖДА

ВАЛУТА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТРУДНО СЪБИРАЕМИ ИЛИ НЕСЪБИРАЕМИ КРЕДИТИ ОТ
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

София, 18 май 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 31
Заседание на 18 май 1990 година

Заседават др.др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в... на подпис

Дневен ред:
1. Предложение за изменение и допълнение на норматива за създаване на резерви в местна

и чуждестранна валута за покриване на трудно събираеми и несъбираеми кредити от търговските
банки.

Докладва: Г. Колев
По т. 1 от дневния ред Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Прави следните промени в утвърдената на подпис от Управителния съвет на БНБ на
29.02.1988 г. докладна записка от Г. Колев относно определяне реда за създаване на резерви в
местна и чуждестранна валута за покриване на трудно събираеми и несъбираеми кредити от тър-
говските банки:

1. Отпада текстът по абзац първи на стр. 4 от докладната записка.
2. Приложението за критериите за трудносъбираеми и  несъбираеми кредити, по раздел I –

„Кредити в левове“, в края на първия абзац след думите „най-малко три договорени погасителни
вноски“, се добавя нов текст „но не повече от три месеца след срока на първата неиздължена по-
гасителна вноска“.

3. В приложението, по раздел II – „Кредити в чуждестранна валута“, в края на първи абзац
след думите „най-малко две договорени погасителни вноски“, се добавя нов текст „но не повече от
три месеца след срока на първата неиздължена погасителна вноска“.

4. Отчисленията от печалбата по норматива започват да се правят по първата схема за раз-
пределение на печалбата на съответната търговска банка след изтичане на горните срокове.

Измененията и допълненията да се прилагат от 1 юли 1990 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Другаря ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ГАНЧО КОЛЕВ – зам.-председател

ОТНОСНО: Определяне редът за създаване на резерви в местна и в чуждестранна валута за
покриване на трудносъбираеми и несъбираеми кредити от търговските банки.

Другарю КОЛАРОВ,

От извършеното проучване на опита на някои страни с развито банково дело беше устано-
вено, че важно условие за функционирането на търговските банки, за защита на интересите на
вложителите и другите кредитори, е създаването на резерви за покриване на възможни бъдещи за-
губи от трудносъбираеми и несъбираеми кредити и други загуби. Набирането на тези резерви ста-
ва главно по два пътя:

Първият е чрез отчисляване на определен процент от чистия доход (печалбата) на банката,
без това да се свързва със състоянието на кредитите към даден момент. Обикновенно е прието об-
разуваният резерв по този ред да покрива определен размер от общия размер на кредитите, пре-
доставени от банката, след което по решение на ръководството на съответната банка може да се
прекрати натрупването на резерв по този ред.

В проекта на „Специфични правила за управление на търговските банки“ е предвиден нор-
матив за отчисления от печалбата на търговската банка за фонд „Запасен“, в който съгласно съща-
та наредба е предвидено да се съхраняват резервите за покриване на бъдещи загуби. Поради това,
в настоящото изложение не се налага да се прави предложение за решение.

Вторият път, по който се заделят резерви в търговските банки е, като ежегодно при прик-
лючване и установяване на резултатите от дейността на банката се подлага на анализ състояние-
то на всеки отделен кредит и за тези кредити, които съгласно възприетите критерии от банките са
обявени за трудносъбираеми или несъбираеми, се отчислява от дохода на банката, преди негово-
то разпределение, до размери осигуряващи изцяло или частично покритието на трудносъбираеми-
те и несъбираемите кредити.

В чл. 5, ал. 2, т. 5 от Правилника за банките е предвидено, че Българската народна банка
определя най-малкият допустим относителен дял на отделените от печалбата на банката, след об-
лагането є с данък за бюджета, специални резерви в местна и чуждестранна валута за покриване
на трудносъбираеми и несъбираеми кредити се установяват от Управителния съвет на Българска-
та народна банка.

За изпълнение на това задължение на БНБ, произтичащо от Правилника за банките, пред-
лагам Управителният съвет на Българската народна банка да разгледа и, ако намери за целесъоб-
разно, да приеме решение по следните предложения:

1. Да се установят критерии за трудносъбираеми и несъбираеми кредити съгласно прило-
жението.

2. Да се определят нормативи за покриване на размера на трудносъбираемите и несъбира-
емите кредити, чрез заделянето от печалбата на банката, след облагането є с данък върху печалба-
та, съответно от валутните им приходи, на специални резерви (провизии), както следва:

Вид на кредита Най-малък допустим относителен дял на
отделните средства от печалбата, съответно
от валутните приходи, за специални резерви

1. Трудносъбираеми кредити От 25 до 50 на сто от размера на дълга по
трудносъбираеми кредити, по решение на УС на ТБ

2. Несъбираеми кредити 100 на сто от размера на дълга по
несъбираемите кредити
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Средствата в лева от  печалбата (дохода) на банките за специални резерви, както и средст-
вата за специални резерви от заделените предварително общи резерви от печалбата, отнесени по
фонд „Запасен“ за покриване на трудносъбираемите и несъбраемите кредити, се отнасят от тър-
говските  банки по отделна партида към фонда им „Запасен“.

Отчислените средства за специални резерви (провизии) във валута от валутните приходи
на търговските банки за покриване на трудносъбираеми и несъбираеми валутни кредити, се отчи-
тат по отделна партида към фонд „Валутен“ на банките.

Тези нормативи и критерии да се прилагат за кредитите, които са разрешени от търговски-
те банки, след започване на тяхната дейност.

Изнасяйки горните предложения, моля, ако прецените, същите да бъдат разгледани от УС
на БНБ и да бъдат взети съответни решения.

29.02.[19]88 г.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев

ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ТРУДНОСЪБИРАЕМИ И НЕСЪБИРАЕМИ КРЕДИТИ.

I. Кредити в левове

ТРУДНОСЪБИРАЕМ КРЕДИТ се счита частта от кредита разрешен на ССО, съответству-
ваща на неиздължените последователно най-малко три договорени погасителни вноски.

НЕСЪБИРАЕМ КРЕДИТ се счита остатъка от кредита, който не е издължен с имущество-
то на ССО, обявена в ликвидация, съгласно чл. 13, ал. 2 от Правилника за стопанската дейност.

II. Кредити в чуждестранна валута

ТРУДНОСЪБИРАЕМ КРЕДИТ се счита частта от кредита, разрешен на ССО, съответст-
вуваща на неиздължените последователно най-малко две договорени погасителни вноски.

НЕСЪБИРАЕМ КРЕДИТ се счита остатъка от кредита, който не е издължен с имущество-
то на ССО, обявена в ликвидация, съгласно чл. 13, ал. 2 от Правилника за стопанската дейност.

ЦДА, ф. 132a, оп. 34, а.е. 16, л. 152–162. Оригинал. Машинопис.

№ 515

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ЛИМИТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ КРЕДИТИ ЗА

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 1990 Г.

София, 23 май 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 32
Заседание на 23 май 1990 година

Заседават др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в  – на подпис

Дневен ред:
1. Предложение за промяна на нормативи за регулиране дейността на търговските банки,

по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Правилника за банките.
Докладва Г. Колев
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По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Утвърждава лимити за нови кредити за капитални вложения, които търговските банки мо-
гат да предоставят през 1990 година в размери, посочени в колона 3 на Справка за разпределение
на новите кредити за капитални вложения за 1990 г., приложена към настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

СПРАВКА
за разпределение на новите кредити за капитални вложения за 1990 година

(в хил.лева)

№            ТЪРГОВСКИ БАНКИ                                             Заявено от търговските банки – 1990 г. Предложения да се

по Погашения по Нови кредити разрешат нови
ред кредитите за капитални кредити за кап.

  за кап. вложения вложения  вложения за
1990 година

А                            Б  1  2  3

I. Търговски банки с кредитни вложения в размер до 150 милиона лева.
1. Асеновград  44  6595  5000
2. Бобов дол  -  -  -
3. Ботевград  2718  45500  5000
4. Гоце Делчев  -  1700  1700
5. Девин  -  2000  2000
6. Елин Пелин  -  2287  2287
7. Елхово  544  9824  5000
8. „Кристалбанк“ – Мадан  1675  1450  1450
9. Лясковец  246  938  938
10. Мездра  -  2500  2500
11. Нова Загора  1042  4869  4869
12. Петрич  700  4500  4500
13 Пещера  -  3000  3000
14. Попово  1100  4000  4000
15. Провадия  870  9250  5000
16. Първомай  -  1188  1188
17. Самоков  -  2500  2500
18. Смолян  3064  16930  5000
19. Станке Димитров  2355  12494  5000
20. Троян  1963  5565  5000
21. Чепеларе  1959  2000  2000

Общо I:  18280  139090  67932

II. Търговски банки с кредитни вложения в размер от 150 до 350 милиона лева.
1. Видин  3962  30000  10000
2. „Витоша“  269  17000  10000
3. „Възраждане“  1300  20000  10000
4. Габрово  3095  33118  10000
5. Горна Оряховица  38  5400  5400
6. „Искър“  508  11076  10000
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7. „Кремиковци“  4987  20000  10000
8. Кърджали  986  8295  8295
9. Кюстендил  76  4000  4000
10. Ловеч  2066  59878  10000
11. Михайловград  420  26254  10000
12. Пазарджик  4395  13068  10000
13. Перник  937  11000  10000
14. Разград  5450  11200  10000
15. Силистра  1329  14217  10000
16. Сливен  346  25508  10000
17. Търговище  1600  22000  10000
18. „Хемус“  151  15000  10000
19. Червен Бряг  6456  2000  2000
20. Ямбол  6549  63676  10000

Общо II:  44920  412690  179695

III. Търговски банки с кредитни вложения в размер от 350 до 550 милиона лева.
1. Благоевград  3134  31000  15000
2. Велико Търново  430  41429  15000
3. Враца  1758  44847  15000
4. Димитровград  -  9000  9000
5. Казанлък  107  19397  15000
6. Карлово  -  12000  12000
7. „София“  3466  44000  15000
8. „Средец“  -  10000  10000
9. Толбухин  8463  80760  15000
10. Хасково  241  9760  9760
11. Шумен  366  20000  15000

Общо III:  17965  322193  145760

IV. Търговски банки с кредитни вложения в размер над 550 милиона лева
1. Бургас  3774  57668  30000
2. Варна  1002  51165  30000
3. „Доверие“  559  30000  30000
4. Плевен  1616  36435  30000
5. Пловдив  18800  110237  30000
6. Русе  3700  42760  30000
7. Стара Загора  3914  15000  15000

Общо IV:  33365  343265  195000

ВСИЧКО АКЦИОНЕРНИ ТБ  114530  1217238  588387
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ДО ДР. ИВ. ДРАГНЕВЕСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ГАНЧО КОЛЕВ – ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Другарю ДРАГНЕВСКИ,

Както Ви е известно, с протокол № 24 от 19 април 1990 г. Управителният съвет на БНБ1

прие нормативи за регулиране дейността на търговските банки по реда на чл. 5, ал. 2, т. 1 от Пра-
вилника на банките, като по кредитите  за капитални вложения бе решено, че „търговските банки
могат да предоставят през 1990 г. нови кредити за капитални вложения до размера на погашения-
та за същата година.“

Следва да се отбележи, че от общо разчетените погашения по тези кредити за 1990 г. в раз-
мер на 1.285 мил.лева (по данни на търговските банки), само 114 мил. лева са погашения в нови-
те търговски банки, преобразувани в началото на т.г. на база поделенията на БНБ, а 1.171 мил. ле-
ва остават в бившите специализирани търговски банки. Някои от новите търговски банки не очак-
ват да имат през т.г. никакви погашения, а в други те са много малък размер.

Във връзка с това, в БНБ се получиха писмени и устни сигнали от редица от новообразу-
ваните търговски банки, че при така определения им норматив не са в състояние да предоставят на
фирми и други организации кредити за капитални вложения, както за прехвърлените им за обс-
лужване строящи се обекти от бившите специализирани търговски банки, така и за нови обекти и
мероприятия.

Възползувайки се от уклончивата и препоръчителна форма на решенията на Управителния
съвет на БНБ по отношение взаимоотношенията между търговските банки по прехвърлянето по
искане на фирмите и другите организации за обслужване от една търговска банка в друга на кре-
дитите им за капитални вложения, бившите специализирани търговски банки прехвърлиха една
малка част от кредитите и то тези, които все още не се погасяват.

Освен това, кредитите на селскостопанските организации, които бяха отсрочени за издъл-
жаване след 1991 г., се преоформиха в кредит на бюджета, който ще се издължава към БНБ. При
това положение, търговските банки фактически не са в състояние да предоставят кредити за отра-
съл селско стопанство, който по програмата на правителството следва да се развива с приоритет.

Предвид гореизложеното и с оглед да се запази възприетата линия за ограничаване нарас-
тването на дълга по кредитите за капитални вложения на фирмите и другите организации към бан-
ките, предлагаме на бившите специализирани търговски банки да се определи размер на новите
кредити за капитални вложения за 1990 г. съответно до 50 на сто от разчетените погашения. Или
при разчетени от тях погашения общо за 1.171 мил. лева да се предоставят нови кредити общо за
586 мил. лева (раздел V на справката).

С оглед да се създаде известна възможност и на новообразуваните търговски банки да мо-
гат да предоставят през 1990 г. кредити за капитални вложения, предлагам да се определи норма-
тив за размера на новите кредити за 1990 г., диференцирано по търговски банки, съгласно прило-
жената справка.

При отпределяне на норматива за новообразуваните търговски банки се взеха предвид, как-
то предложенията им за размера на новите кредити за 1990 г., така и групата, в която те условно
попадат според общия размер на кредитните им вложения.

При този подход, предлагам на новообразуваните търговски банки да се определи норма-
тив за нови кредити за капитални вложения за 1990 г. общо за 588 мил. лева, при разчетни погаше-
ния за 114 мил. лева.

При това разпределение общият размер на новите кредити за капитални вложения, които
търговските банки могат да предоставят през 1990 г. е 1.175 мил. лева, при разчетни погашения за
1.285 мил. лева.

Моля, др. Драгневски след обсъждане в Управителния съвет на БНБ на предложението, да
се приеме съответното решение.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
София, 18 май 1990 година.

О[собено] М[нение] по протокол на Управителния съвет на БНБ от 23.05.1990 година.
Направеното предложение за ЗКБ – Пловдив считам, че е неизпълнимо, тъй като по данни

на банката до момента има открито финансиране на обекти с поети ангажименти за кредит в
размер на над 200 млн. лева. Поискани са данни по обекти, след което считам, че следва да се уточ-
ни разчета за кредит за тази банка.

К. Заркова.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 16, л. 163–170. Оригинал. Машинопис.

Виж също документ № 513.

№ 516

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ
УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА - АД СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ

София, 1 юни 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 34
Заседание на 1 юни 1990 година

Заседават др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри – на подпис

Дневен ред:
Обсъждане предложение за учредяване на Първа частна банка – АД със седалище гр. София.

Докладва: Ив. Драгневски
В съответствие с изискванията на чл. 21 от Правилника за банките и след като се запозна с

учредителните актове, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Одобрява учредяването на Първа частна банка – АД със седалище гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА – АД
господин ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ

В съответствие с изискванията на чл. 21 от Правилника за банките, Управителният съвет
на Българската нaродна банка след запознаване с учредителните актове, одобри учредяването на
Първа частна банка – АД.

Приложено изпращаме Ви заверено фотокопие от Протокол № 34 от 1 юни 1990 година на
Управителния съвет на БНБ, необходим Ви за регистриране на банката в Софийски градски съд.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
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ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА – АД
бул. „Ал.Стамболийски“ №2 а
Изх. № 01–00–04/29.05.1990
Вх. № 10-378/31.05.1990 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Господин ИВАН ДРАГНЕВСКИ
Т У К

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

По време на I-я редовен конгрес на „Съюза за стопанска инициатива на гражданите“, на
28.04.1990 г., бе учредена „Първа частна банка“ АД с Уставен фонд 10 000 000 лв. Акционери на
Банката ще бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица. Предвижда се чуж-
дестранното участие да не превишава 20% от размера на Уставния фонд.

Предметът на дейност на Банката обхваща извършването на банкови операции от всякакъв
вид, с цел подпомагане стопанската дейност на гражданите, независимо от формата, в която я осъ-
ществяват и с оглед повишаване количеството и качеството на произвежданите стоки и услуги.

Във връзка с изискванията на чл. 3 от Правилника за банките, приет с Постановление № 19
на МС от 19.05.1989 г., моля Вашето съдействие, да бъдат разгледани представените Ви докумен-
ти, Учредителен договор и Устав на банката, и да бъдем уведомени за становището на Българска
народна банка относно създаването на „Първа частна банка“ АД, с оглед регистрирането є в Со-
фийски градски съд.

С УВАЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Йосифов

УЧРЕДИТЕЛЕН  ДОГОВОР
за създаване на Търговско-кредитна банка – А[кционерна] Ф[ирма]

Днес, 28 април 1990 година в гр. София на основание § 14, чл. 16, ал. 1 от Конституцията
на НРБ; Указ 56 на МС; Правилника за неговото прилагане и направените промени се проведе Уч-
редително събрание при следния дневен ред:

1. Учредяване на Търговско-кредитна банка – А.Ф.
2. Запознаване с проекто устава на ТКБ – А.Ф.
3. Избиране лица, които да подготвят учредяването и регистрирането на Банката.
4. Избор на председател (президент) на Банката, избор на Управителен съвет и на Контро-

лен съвет на Банката.
4. Записване на акции

След станалите разисквания, общото събрание на учредителите

Р Е Ш И

По точка 1 от дневния ред:
1.1. Да се учреди Търговско-кредитна банка – А.Ф., със седалище в гр.София – юридичес-

ко лице с Уставен фонд 10.000.000 (десет милиона) лева, разпределени в 10.000 акции по 1.000
(хиляда) лева.

По точка 2 от дневния ред:
2.1. Приема Устава на Търговско-кредитна банка А.Ф.
По точка 3 от дневния ред:
3.1. Определя г-н ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОСИФОВ и г-н ХРИСТО ТОДОРОВ МА-

РИНОВ, които да подготвят учредяването, да открият депозитни сметки за внасяне на дяловото
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участие и да регистрират Банката до 30 септември 1990 година.
По точка 4 от дневния ред:
4.1. Избира за срок от пет години за Председател на Управителния съвет на Банката

г-н ХРИСТО ТОДОРОВ МАРИНОВ.
4.2. За членове на Управителния съвет на Банката:

1. Валентин Георгиев Моллов
2. Димитър Иванов Звездев
3. Илко Моис Ескенази
4. Александър Неделчев Черпоков
5. Милчо Джисов Караиванов

4.3. Избира за срок от пет години за председател (президент) на Банката г-н ВЕНЦИСЛАВ
ЙОРДАНОВ ЙОСИФОВ.

4.4. За членове на Контролния съвет на Банката:
1. Антон Стоянов Николов
2. Стефан Борисов Филев
3. Лъчезар Йорданов Димитров
4. Емил Благов Симеонов
5. Борислав Николов Ралчев

У С Т А В

Н А  П Ъ Р В А  Ч А С Т Н А  Б А Н К А  А.Д
[София, 1990]

Р А З Д Е Л  1
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Ч л е н I
О б р а з у в а н е

(1) Първа частна банка е акционерно дружество, образувано съгласно учредителният дого-
вор, подписан от акционерите-учредители на 28 април 1990 г. в гр. София и е юридическо лице.

(2) Съгласно изискванията на Указ № 56 за стопанската дейност и подписания учредителен
договор, банката се регистрира при реално внасяне на 50% от обявения уставен фонд.

Ч л е н  2
Н а и м е н о в а н и е

Наименованието на банката е ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА А.Д.

Ч л е н  3
С е д а л и щ е

Седалището на банката е в гр. София, община   ул.    №  , където се намира нейното цент-
рално управление.

Ч л е н  4
П р е д м е т   н а   д е є н о с т

(1) Предметът на дейност на банката обхваща извършването на банкови и кредитни опера-
ции от всякакъв вид с цел подпомагане на стопанската инициатива и стопанската дейност на граж-
даните, независимо от формата, в която я осъществяват, за разширяване на производстветната ба-
за на дружествените, колективните и едноличните фирми на гражданите, за технологично превъо-
ръжаване и подпомагане на арендаторите, колективните и личните стокопроизводители за значи-
телно разширяване на обхвата на дейностите им и повишаване на качеството на произвежданите
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стоки и услуги.
(2) В изпълнение на своя предмет на дейност банката:
1. Кредитира развитието на фирмите, кооперативите и арендаторите в национална и чуж-

дестранна валута, участвува със свой дял от средства в съвместни предприятия и приема дългос-
рочни депозити от собствени средства от фирмите и обслужва левовата и валутна оборотна дей-
ност на фирмите и местни и чуждестранни физически и юридически лица.

2. Съдействува при разработването на плановете на обслужваните от нея фирми, като съ-
действува за създаване на условия, въздействува им и ги подпомага да рaзработват планове, с ко-
ито се предвижда повишаване на ефективността и качеството на производството и услугите.

3. Анализира стопанско-финансовите отчети на обслужваните от нея фирми, банковите,
статистическите и другите данни за резултатите от стопанската дейност на фирмите и когато се
очертават неблагоприятни тенденции, предприема в рамките на своята компетентност мерки за
въздействие, а при необходимост предлага на фирмените ръководства решения за преодоляване на
несъответствията.

(3) Обслужвани организации от Първа частна банка А.Д. по смисъла на т. 2-3 на предход-
ната алинея са всички фирми на граждани, кооперативните и личните стокопроизводители и дру-
ги местни и чуждестранни юридичeски и физически лица.

(4) Първа частна банка А.Д. предоставя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни креди-
ти в национална и чуждестранна валута за ефективни мероприятия и обекти.

(5) Банката може да осъществява и други дейности, които не са забранени със закон, указ
или акт на Министерския съвет, при спазване на Указ № 56 за стопанската дейност, Правилника
за неговото прилагане и Правилника за банките.

Ч л е н 5
С т о п а н с к а  и  к р е д и т н а  д е й н о с т

(1) Във връзка с предоставянето на кредити и гаранции в чуждестранна валута, при спазва-
не на определените нормативи и изисквания по банковата дейност, банката може да:

1. привлича ресурси в чуждестранна валута от български и чуждестранни банки и други
юридически и физически лица;

2. сключва кредитни и кореспондентски споразумения с местни и чуждестранни банки;
3. приема за инкасо стокови и транспортни документи, чекове и други платежни докумен-

ти и валутни ценности от български фирми и чуждестранни банки и други юридически и физичес-
ки лица и да извършва плащания по тях.

(2) Банката може да:
1. участвува в консорциуми“
2. организира извършването на икономически, пазарни, валутно-финансови и други проуч-

вания в страната и чужбина и срещу заплащане предоставя консултации на своите клиенти за кре-
дитната и пазарната конюнктура, за икономическото състояние и научно-техническите възмож-
ности и стратегията на евентуалните им партньори;

3. се сдружава с чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина,
включително и за образуване и участие в банки;

4. оперира със свободните си средства на международните пазари.
(3) Банката осъществява стопанската си дейност съобразно предмета на дейност, опреде-

лен в чл. 4 от този Устав. Тя може да извършва и всякаква друга стопанска дейност с изключение
на дейностите, забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

(4) Банката извършва външноикономическата си дейност самостоятелно или чрез специа-
лизирани фирми.

(5) Банката работи активно за разширяване производството на стоки и услуги за задоволя-
ване потребностите на вътрешния пазар и за разширяване на икономическите връзки с чуждест-
ранни фирми и лица чрез привличането им за инвестиционно участие в НР България, участие в
задгранични фирми, организиране на представителства, консултантски, пропагандни и представи-
телски бюра, сервизи и др. на чуждестранни фирми у нас.
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Р  А  З  Д  Е  Л   I I
У С Т А В Е Н  Ф О Н Д, А К Ц И И  И  Ф О Н Д О В Е

Ч л е н  6
У с т а в е н   ф о н д

(1) Уставният фонд на банката е 10 000 000 (десет милиона) лева, разделен на 10 000 акции
всяка с номинална стойност 1000 (хиляда) лева.

(2) Уставният фонд на банката може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание
на акционерите чрез издаване на допълнителен брой акции.

Ч л е н  7
А к ц и и   и    а к ц и о н е р и

(1) Акциите на банката са на приносител.
(2) Право да придобиват акции от банката имат всички български и чуждестранни юриди-

чески и дееспособни физически лица.
(3) Никой акционер няма право да записва и да придобива повече от 3% от общия уставен

фонд на банката.
(4) Всяка акция дава на притежателя и право на един глас в общото събрание на акционери-

те, право на дивидент и на съответствуваща част от имуществото на банката в случай на нейното
ликвидиране.

(5) Акциите на банката се подписват от председателя на Управителния съвет и от председа-
теля на банката и се подпечатват с печата на банката.

(6) Всяка акция съдържа и купони за изплащане на дивиденти за първите 20 години, както
и купон за получаване на купони за дивиденти за следващи 20 години.

Ч л е н  8
Ф о н д о в е

(1) Банката образува фонд „Запасен“, фонд „Уравнителен“, фонд „Финансиране на нововъ-
ведения“, фонд „РТО“ и фонд „СБКМ“ при спазване нормативно определените минимални отчис-
ления

(2) С решение на общото събрание на акционерите банката може да образува и други фон-
дове. С решението за образуване на фондове се определят и техните източници и начини на изпол-
зуване.

Р  А  З  Д  Е  Л  I I I
И М У Щ Е С Т В О  И  О Т Г О В О Р Н О С Т

Ч л е н  9
И м у щ е с т в о

Имуществото на акционерната банка се състои от права на собственост, ползуване и дру-
ги вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие
в сдружения и други права и задължения.

Ч л е н  10
О т г о в о р н о с т

(1) За задълженията си банката отговаря с имуществото си.
(2) Държавата не отговаря за задълженията на акционерната банка и акционерната банка не

отговаря за задълженията на държавата и на други фирми.
(3) Акционерите отговарят за задълженията на акционерната банка до размера на записани-

те от тях акции по номинална стойност. Акционерната банка не отговаря за задължения на акцио-
нерите.
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Ч л е н  11
В н а с я н е  н а  н о м и н а л н а т а  с т о й н о с т  н а  з а п и с а н и т е  а к ц и и

(1) Всеки от акционерите е длъжен да внесе цялата номинална стойност на записаните от
него акции в едномесечен срок от получаване на решението на Управителния съвет по този въп-
рос. Чуждестранните лица внасят номиналната стойност на записаните от тях акции при записва-
нето им.

(2) Паричните вноски се внасят по специална сметка, открита при Търговска банка „Елек-
троника“, която срещу направените вноски издава временни удостоверения.

(3) При отпечатване на акциите на банката, временните удостоверения се заменят с редов-
ни акции.

(4) Акционер – учредител, който не внесе изцяло номиналната стойност на записаните от
него акции в определения срок, дължи обезщетение в полза на банката в размер на 1% месечно
върху невнесената сума.

Ч л е н  12
Д ъ щ е р н и  ф и р м и

(1). Акционерната банка може да образува, реорганизира и прекратява дъщерни фирми с
решение на Управителния съвет на акционерната банка, по реда на чл. 15, ал. 1 от Указ № 56 за
стопанската дейност.

(2) Имуществото – уставен фонд на дъщерните фирми се предоставя от акционерната банка.
(3) Дъщерните фирми имат собствено наименование, в което се посочва и че са дъщерни

фирми на акционерната банка.
(4) Дъщерните фирми са юридически лица.
(5) Акционерната банка отговаря за задълженията на дъщерната си фирма само до размера

на предоставеното є имущество, а дъщерната фирма не отговаря за задълженията на акционерна-
та банка.

Ч л е н  13
П о д е л е н и я

Банката може да образува поделения – представителства, бюра, агенции и др., които не са
юридически лица. Те работят на вътрешностопанска сметка. Степента на икономическата и прав-
ната им обособеност се определя с решението за образуването им, прието от Управителния съвет
на акционерната банка.

Ч л е н  14
О б л и г а ц и и

За инвестиционни цели банката може да издава облигации по установения ред.

Р А З Д Е Л  IV
О Р Г А Н И

Ч л е н  15
О р г а н и

(1) Органи на банката са:
– Общото събрание на акционерите
– Управителният съвет
– Контролният съвет
– Ръководителят (президент)
(2) С решение на Управителния съвет могат да се създават и други спомагателни органи ка-

то изпълнително бюро, технически съвет, експертен съвет, съвет по кредитирането и др., като
функциите им се определят с решението за образуването им.

Ч л е н  16
О б щ о  с ъ б р а н и е  н а  а к ц и о н е р и т е

(1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на акционерната банка и се състои
от всички притежатели на акции. Притежателите на акции участвуват в общото събрание лично
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или чрез упълномощени представители.
(2) Общото събрание на акционерите провежда редовни и извънредни заседания.
(3) Редовно заседание на общото събрание на акционерите се провежда един път годишно,

а извънредни заседания – в зависимост от необходимостта.
(4) Общото събрание е законно и може да приема решения, ако на него присъствуват пред-

ставители на акционери, притежаващи най-малко половината от номиналната стойност на устав-
ния фонд, а непредставените акционери са редовно поканени.

(5) Когато общото събрание на акционерите е редовно свикано, но липсва кворум, се свик-
ва ново засадание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца.

(6) При повторно свикване заседанието е редовно независимо от представените акции. Във
всички случаи решенията се вземат с обикновено мнозинство от броя на представените акции, ос-
вен в случая по чл. 38, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност.

(7) Общото събрание на акционерите се свиква от председателя на Управителния съвет с
покана, обнародвана в столичен ежедневник и във вестник „168 часа“ най-малко 20 дни преди да-
тата, за която е насрочено заседанието.

(8) Поканата по предходната алинея трябва да съдържа датата, часа и мястото за провежда-
не на заседанието и дневния му ред, както и срока за представяне на акциите за получаване на пра-
во за участие в заседанието.

(9) Общото събрание се свиква на извънредно заседание по реда на предходните алинеи по
решение на управителния или на контролния съвет, по искане на акционери, притежаващи общо
1/5 от акциите или на ръководителя.

(10) Притежателите на всички акции или техните представители могат, ако не бъде напра-
вено възражение, да проведат общо събрание, без да са спазени изискванията, предвидени за свик-
ването му.

(11) За участие в общото събрание всеки акционер е длъжен да депозира акциите си в каса-
та на банката, срещу контролна карта за гласуване в общото събрание.

(12) Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва устава;
2. определя основните насоки за дейността на бонката;
3. взема решение за реорганизация или прекратяване на банката;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на управителния и на контролния съвет

и определя възнаграждението им за участие в тях;
5. одобрява баланса, разпределението на доходите и отчета на управителния съвет и резул-

татите на банката и взема решение за освобождаване на членовете му от отговорност;
6. одобрява доклада на контролния съвет;
7. приема решение за издаване на облигации и трудови акции;
8. приема решение за намаляване или увеличаване на уставния фонд;
9. назначава ликвидаторите освен в случай на несъстоятелност на фирмата.
(13) Решенията на общото събрание по т. 1, 3, 8 и 9 на предходната алинея влизат в сила

след вписването им във фирмения регистър при Софийския градски съд. Тези решения се вземат
с мнозинство на притежателите на не по-малко от 2/3 от акциите.

Ч л е н  17
У п р а в и т е л е н  с ъ в е т

(1) Управителният съвет на акционерната банка се състои от седем члена, избрани за срок
от пет години по реда на чл. 16, ал. 12, т. 4 от този устав.

(2) Управителният съвет:
1. приема и предлага за одобряване от общото събрание на акционерите годишния отчет и

баланса на акционерната банка;
2. приема планове и програми за дейността на акционерната банка;
3. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на уставния фонд;
4. избира и освобождава от длъжност ръководителя на акционерната банка и неговите за-

местници и определя заплатите им;
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5. избира между членовете си председател;
6. одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата

и другите вътрешни правила на акционерната банка;
7. взема решения за откриване или закриване на дъщерни фирми, поделения и представи-

телства и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и израз-

ходването им;
9. взема  решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, пол-

зуване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване
и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;

10. обсъжда и решава въпроси, които не са от изключителна компетенция на общото съб-
рание на акционерите.

(3) Решенията по т. 1, 3, 4, 7 и 9 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от
членовете на управителния съвет.

(4) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан
от всичките му членове.

(5) Ежегодно до 31 март управителният съвет е длъжен да обнародва в централен ежеднев-
ник баланса за предходната година. Заедно с баланса се обнародват:

1. печалбите и загубите за всяка от последните 5 години;
2. изплатените за всяка от последните 5 години дивиденти;

Ч л е н  18
О б ж а л в а н е  р е ш е н и я т а  н а  к о л е к т и в н и т е  о р г а н и  н а  у п р а в л е н и е

(1) Всеки акционер в двуседмичен срок от узнаването може да поиска от Софийския град-
ски съд отмяна на незаконосъобразните или противоуставни решения на общото събрание на ак-
ционерите и на управителния съвет.

(2) Съдът разглежда делото с участието на прокурор. Решението на съда е окончателно.

Ч л е н  19
К о н т р о л е н  с ъ в е т

(1) Контролният съвет на акционерната банка се състои от пет члена, избрани за срок от
пет години по реда на чл. 16, ал. 12, т. 4 от този устав.

(2) Между членовете си контролният съвет избира председател, който участвува в заседа-
нията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

(3) Контролният съвет:
1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет и съответствието им

с този устав и с решенията на общото събрание на акционерите;
2. проверява изпълнението на решенията на общото събрание на акционерите и на управи-

телния съвет;
3. следи за опазването на имуществото на акционерната банка;
4. проверява състоянието на счетоводната отчетност;
5. проверява и подписва тримесечните и годишните баланси и сметките „Печалби и загуби“

на банката;
6. предлага търсене на имуществена отговорност от длъжностни и други лица за нанесени

щети на банката.
(2) [4]. Контролният съвет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите на

банката;
(3) [5]. Контролният съвет, както и отделните негови членове могат да извършват провер-

ки по всяко време на годината. За извършване на ревизии контролният съвет може да привлича и
други специалисти.

(4) [6] Резултатите от проверките и ревизиите контролният съвет оформя в протоколи, ко-
ито се вписват в специална книга.

(5) [7] Протоколите на контролния съвет за установени нарушения и недостатъци се изпра-
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щат на управителния съвет с препоръки за вземане на решения за отстраняването им.
(6) [8] Всички органи, поделения и служители на акционерната банка са длъжни да предс-

тавят на членовете на контролния съвет всички необходими за извършване на проверките доку-
менти, справки и материали.

(7) [9] Контролният съвет в пълен състав проверява годишния баланс, сметка „Печалби и
загуби“ и отчета на управителния съвет за дейността на банката и докладва заключенията си пред
общото събрание на акционерите. Без доклад на контролния съвет общото събрание на акционе-
рите не може да взема решение за одобряване на баланса, сметка „Печалби и загуби“, разпределе-
нието на същите и да освобождава от отговорност управителния съвет.

(8) [10] За работата си членовете на контролния съвет получават годишно възнаграждение,
съобразно вътрешните правила за организация на работната заплата.

Ч л е н  20
Р ъ к о в о д и т е л  (П р е з и д е н т)

(1) Президентът на банката се избира от управителния съвет за текущия мандат на същия
по реда на чл. 18, ал. 2, т. 4 от този устав.

(2) Президентът на акционерната банка:
1. организира, оперативно ръководи и контролира дейността на акционерната банка съоб-

разно решенията на общото събрание на акционерите и на управителния съвет, на принципа на
единоначалието и осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;

2. представлява банката пред всички държавни и съдебни органи, арбитражи, фирми и тре-
ти лица;

3. сключва трудови договори, освобождава от длъжност, поощрява, наказва и командирова
в страната и в чужбина всички служители и работници в акционерната фирма;

4. изпълнява функции, които са му възложени с нормативен акт или от управителния съвет
и такива, които не са от изключителна компетенция на общото събрание на акционерите или на
управителния съвет.

(3) Ръководителят е по право член на управителния съвет.
(4) При необходимост в помощ на ръководителя се образува оперативно бюро, в което се

включват неговите заместници и други определени от него лица. Компетенциите на оперативното
бюро се определят от ръководителя.

(5) Управителният съвет не се намесва в оперативната работа на ръководителя.
(6) Ръководителят може да бъде освободен предсрочно от управителния съвет или от об-

щото събрание на акционерите само когато допусне нарушение на нормативни актове, лошо сто-
панисване на имуществото или ръководи неефективно банката, като решението за освобождаване-
то му подлежи на обжалване пред районния съд по седалището на банката.

Р А З Д Е Л   V
П Е Ч А Л Б И  И  З А Г У Б И

Ч л е н  21
О т ч е т н о с т  и  р а з п р е д е л е н и е  н а  п е ч а л б а т а

(1) Средствата, необходими за осъществяване на дейността на банката се осигуряват в ле-
ва и валута от собствени средства (уставен фонд), облигации, трудови акции, кредити от банки,
депозити от други банки и фирми и от резултатите от собствената стопанска дейност.

(2) Акционерната банка води отчетност съобразно действуващите в страната нормативни
актове, като финансовата година на банката е календарната година.

(3) Акционерната банка разпределя печалбата съобразно действуващото законодателство,
на основата на паричните си постъпления, след приспадане на всички разходи, суми за погашения,
задължения към бюджета, фондове и висящи загуби.

(4) Чистата печалба се разпределя по решение на общото събрание на  акционерите.
(5) Разпределението се извършва съобразно приетите Правила за организация на вътреш-

ната стопанска сметка на банката.
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(6) Дивидентите на акционерите се изплащат в двумесечен срок, след приемането на балан-
са за годината и сметка „Печалби и загуби“ от общото събрание на акционерите.

(7) При наличие на валутни приходи, акционерната банка може да разпределя и дивиденти
във валута.

(8) Непотърсени в тригодишен срок от края на годината, за която се отнасят, остават в пол-
за на акционерната банка.

Р  А  З  Д  Е  Л    VI
Д Р У Г И   Р А З П О Р Е Д Б И

Ч л е н  22
П р е к р а т я в а н е

(1) Акционерната банка се прекратява:
1. по решение на общото събрание на акционерите;
2. в случаите по чл. 50 от Правиилника за прилагане на Указ № 56 за стопанската дейност;
3. при обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
4. при спадане на уставния фонд под 7 милиона лева.
(2) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от общото събрание на акционерите.
(3) Ликвидацията се извършва съгласно действуващото към момента законодателство.
(4) След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото на банката се разпреде-

ля между акционерите, съобразно стойността на притежаваните от тях акции.

Ч л е н  23
У ч а с т и е  в  и к о н о м и ч е с к и  г р у п и р о в к и  и  с ъ ю з и

Акционерната банка може да участвува и да бъде инициатор за образуване на икономичес-
ки групировки за провеждане на стратегията в определена област,за изработване на основни ин-
вестиционни решения, за маркетинг, за управление на иновационни процеси  и други, както и да
членува в Българската търговско-промишлена палата и в други съюзи и организации.

Ч л е н  24
П р е д с т а в и т е л с т в о

(1) Пред съдилищата, арбитражите, държавните органи, фирмите и третите лица акционер-
ната банка се представлява от нейния ръководител (президент).

(2) Ръководителят може да преупълномощава други лица да представляват акционерната
банка за действия, посочени в дадените им пълномощни.

Ч л е н  25
З а к л ю ч и т е л н а   р а з п о р е д б а

За всичко, което не е изрично уредено в този Устав ще намират приложение разпоредбите
на Указ № 56 за стопанската дейност, Правилникът за неговото прилагане и другите нормативни
разпоредби от българското законодателство, приложими за съответните случаи.

Този Устав е приет на учредителното събрание на банката, проведено в гр. София на 28 ап-
рил 1990 г. и е приподписан от правоспособен юрист, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Указ № 56 за стопанската дейност.

ПРИПОДПИСАН: [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34a, а.е. 16, л. 185–204. Оригинал. Машинопис.
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№ 517

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ МОЛБАТА
НА ПРЕЗИДЕНТА НА „ЛОНДОН ЕНД БИШОПСГЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД“ РОБЪРТ

МАКСУЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАНКОВ ФИЛИАЛ В СОФИЯ

София, 6 юни 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 36

Заседание на 6 юни 1990 година

Заседават др.др. Ив. Драгневски, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват.
Заседанието се откри в  – на подпис.

Дневен ред:
1. Предложение за създаване на банков филиал „Лондон енд Бишопсгейт Холдингс Лиме-

тид – България“.
Докладва: Ив. Драгневски.

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 101 от Указ № 56 на Държавния съвет и чл. 5, ал. 3, т. 4 от Постановление
№ 2 от 15.02.1989 г. на Министерския съвет, разрешава  „Лондон енд Бишопсгейт Холдингс лими-
тед“ – Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, да създаде банков филиал с уста-
вен фонд 35 млн. щ. долара, който да бъде внесен по депозитна сметка преди регистрирането на фи-
лиала в Софийския градски съд в избрана от английската фирма българска търговска банка.

Наименованието на филиала е Лондон енд Бишопсгейт Холдингс Лиметид – България, със
седалище гр. София.

Предмет на дейност на филиала е сключването на банкови сделки от всякакъв вид, които са
разрешени от българското законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ДО МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ

Копие: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

М О Л Б А
Лондон енд Бишопсгейт Холдингс лимитед,

представляван от Роберт Максуел – президент.

I. Данни за чуждестранно юридическо лице.
 Лондон енд Бишопсгейт Холдингс лимитед – публично дружество с ограничена отговор-

ност.
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II. Вид на юридическото лице.
Публично дружество с ограничена отговорност

III. Уставен фонд на дружеството – 40 млн. английски лири.
IV. Банкови референции – могат да бъдат получени от Нешънъл Уестминстър Бенк, Барк-

лийз Бенк, Ллойдс, Креди  Лионе и Дрезнер Бенк.
V. Филиал по чл. 101, ал. 3 от Указ № 56 за стопанската дейност.
1. Наименование на филиала: Лондон енд Бишопсгейт Холдингс лимитед – България.
2. Вид на филиала – банков филиал.
3. Уставен фонд – 35 млн. щ. долара, вносими по депозитна сметка преди регистрирането на

филиала в Софийски градски съд в избрана от учредители на филиала българска търговска банка.
4. Специален фонд – образуван от приходи от продажбата на стоки на стойност 15 млн. до-

лара, който ще бъде използуван за покриване на разликата между пазарния лихвен процент и пре-
ференциалния лихвен процент по кредити за насърчаване на частната инициатива в туристическа-
та дейност, независимо от коя българска банка ще бъдат предоставени кредитите. Фондът ще се
управлява от Министерство на финансите, Комитета по туризма, Лондон енд Бишопсгейт Хол-
дингс лимитед и Лондон енд Бишопсгейт Холдингс лимитед – България.

5. Лица, които ще представляват банковия филиал – Робърт Максуел, Кевин Максуел и
упълномощени от тях лица.

6. Приблизителен брой на лицата, които ще работят във филиала – 300 души.
Подпис: [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 16, л. 218–221. Оригинал. Машинопис.

№ 518

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНО РЪКОПИСНО
ПИСМО* ОТ РОБЪРТ МАКСУЕЛ И С РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАКСУЕЛ БАНК

СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ

София, 6 юни 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 37
Заседание на 6 юни 1990 година

Заседават др.др. Ив. Драгневски, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри   – на подпис.

Дневен ред:
1. Предложение за създаване на Максуел банк в НРБългария

Докладва Ив. Драгневски
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 101 от Указ  № 56 на Държавния съвет и чл. 5, ал. 3, т. 4 от Постановле-
ние № 2 от 15.02.1989 г. на Министерския съвет, разрешава да бъде създадена Максуел банк в
България, с основен капитал 35 млн. щ. долара, който да бъде внесен по депозитна сметка преди
регистрирането на банката в Софийски градски съд в избрана от г-н Максуел българска търговс-
ка банка.

Наименованието на банката е Максуел банк, със седалище гр. София НР България.
Предмет на дейност на банката е сключването на банкови сделки от всякакъв вид, които са
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разрешени от българското законодателство.
Настоящият протокол отменя протокол № 36 от 6.06.1990 г. на Управителния съвет на

БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

Г-н Иван Драгневски
Председател на БНБ

6 юни 1990

Скъпи г-н Драгневски,

С настоящето моля за пълномощия да учредя Банка Максуел в България с платежен капи-
тал 35 млн. Банката ще се нарича Банка Максуел в България. Тази банка ще действа като истинс-
ка търговска банка в условията на действуващото в момента в България законодателство.

Потвърждавам, че това пълномощие ще замени решението на банков протокол № 36 след
като днес ни дадохте разрешение да учредим клон на банката в България.

Искрено ваш,
Робърт Максуел

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 16, л. 222–224. Оригинал. Машинопис.

* Оригиналът на писмото е в ръкопис на английски език, а текстът му се публикува тук по неговия
служебен превод.

№ 519

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
ВАЛУТЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 1 000 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА С ЛИХВИ 2% И СРОК НА

ПОГАСЯВАНЕ ПЕТ ГОДИНИ НА БАНКАТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО
ПОПЪЛВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ Є ВАЛУТЕН ФОНД ЗА КРЕДИТИРАНЕ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

София, 7 юни 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 38
Заседание на 7 юни 1990 година

Заседават др. др. Ив. Драгневски, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
Заседанието се откри в – на подпис

Дневен ред:
1. Предложение за предоставяне на дългосрочен валутен заем на Банката за земеделски

кредит.
Докладва: Г. Колев

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Във връзка със започване дейността на Банката за земеделски кредит, свързана с изпълне-
ние на валутните є функции, дава съгласие да се предостави валутен кредит за първоначално по-
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пълване на собствения є валутен фонд за кредитиране и дялово участие в размер на 1 млн. щ. до-
лара при лихва  2% и срок на погасяване 5 години.

Изпълнението на решението възлага на Г. Колев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ – А.Д.
Изх. №25/28.05.1990 год.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДР. ИВАН ДРАГНЕВСКИ
Т У К

ДРУГАРЮ ДРАГНЕВСКИ,

Банката за земеделски кредит – А.Д., София започва своята оперативна дейност от
1.VI.1990 год. едновременно в София и чрез клоновете в Толбухин и Горна Оряховица. Предстои
откриването на клон в гр. Плевен и 12 представителства в страната.

В същото време валутните затруднения на страната като цяло възпрепятстват договаряне-
то на кредитни улеснения с чуждестранни банки, а привличането на чуждестранни акционери в
банката изисква определено време.

Във връзка с изнесеното и с оглед започване дейността на банката, свързана с изпълнение
на валутните є функции, моля съгласието Ви Българска народна банка да ни предостави дългосро-
чен заем в чуждестранна валута при облекчени лихвени условия в размер на 2 млн. щатски дола-
ри, за което сме готови да подпишем съответен договор.

Освен това, предвид посрещане неотложни разходи, присъщи на фонд РТУ и „СБКМ“ (ре-
жийни разноски и такива, свързани със сезонните отпуски на персонала, медицинска и други по-
мощи и т.н.), моля също така за съгласието Ви да ни бъде оказана базвъзмездна финансова помощ
за първоначално формиране на двата фонда в размер на 100 х. лв.

С уважение: Я. Янев

Д О Г О В О Р №
за кредит в несоциалистическа валута

Днес, 13 юни 1990 година, Българската народна банка, наричана по-нататък в настоящия
договор за краткост БАНКАТА, представлявана от Ганчо Колев – зам.-председател и Банката за
земеделски кредит, наричана за краткост КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, представлявана от Янко Янев
– председател, се сключи настоящия договор за предоставяне на валутен кредит в несоциалисти-
ческа валута.

Този договор урежда кредитните отношения между БАНКАТА и КРЕДИТОПОЛУЧАТЕ-
ЛЯ.

ОСНОВАНИЕ

Чл. 1. Настоящият договор се сключва на основание на:
1. Протокол № 38 от 7 юни 1990 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

РАЗМЕР НА КРЕДИТА

Чл. 2. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ валутен кредит в размер на
1 000 000 щатски долара.
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ЦЕЛ НА КРЕДИТА

Чл. 3. Кредитът се предоставя за първоначално попълване на собствения валутен фонд за
кредитиране и делово участие на Банката за земеделски кредит.

СРОК ЗА ПОЛЗУВАНЕ

Чл. 4. Кредитът се предоставя за ползуване до 1 юни 1991 г.

ПОГАСЯВАНЕ

Чл. 5. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще издължава в съответната валута полученият кредит
на 6 равни полугодишни вноски, като първата погасителна вноска ще бъде на 30 юни 1992 г. и
последната на 31 декември 1994 година.

ЛИХВИ И КОМИСИОННИ

Чл. 6. Лихвеният процент на предоставените средства по кредита е в размер на 2 на сто.
Начислената лихва ще се изплаща във валута, заедно с погасителните вноски по кредита, като
първото плащане ще бъде с първата погасителна вноска по кредита.

Чл. 7. БАНКАТА събира еднократно, при първото реално ползуване на кредита, комисион-
на в оригинална валута в размер на 0,5% от договорената сума на кредита за покриване на разхо-
дите, свързани с управлението и обработването на кредита, съгласно ЛИХВЕНАТА ТАРИФА.

Чл. 8. При просрочване на някоя от погасителните вноски, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ,
считано от датата на падежа, заплаща над договорения лихвен процент и допълнителна годишна
лихва във валута според условията на ЛИХВЕНАТА ТАРИФА.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 9. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изплати получените средства на съот-
ветните падежи заедно с начислените лихви в съответствие с условията на този договор.

ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ.

Чл. 10. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно едностранно от КРЕДИ-
ТОПОЛУЧАТЕЛЯ при условие, че бъде възстановена изцяло ползуваната част от кредита, заед-
но със съответните лихви, разноските и комисионните.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

ДОГОВАРЯЩИ:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Колев
БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Я. Янев

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 16, л. 226–233. Оригинал. Машинопис.

№ 520

РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАНКА ЗА БАЛКАНСКО
РАЗВИТИЕ – БЪЛГАРИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ

София, 3 юли 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 42

Заседание на 3 юли 1990 година
Заседават Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват
Присъствуват
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Заседанието се откри в – на подпис

Дневен ред:
1. Предложение за създаване на Банка за балканско развитие – България.

Докладва: Ив. Драгневски
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 100 от Указ № 56 на Държавния съвет и чл. 5, ал. 3, т. 4 от Постановле-
ние № 2 от 15.02.1989 г. на Министерския съвет, разрешава на г-н Джек Делал – Лондон, Вели-
кобритания, председател на Обединени Търговски Холдинги Лтд, г-н Едуард Ишаг – Лондон, Ве-
ликобритания, председател на Лтд за европейски инвестиции и развитие и г-н Хенри Чабрит –
Лондон, Великобритания, председател на Международния съд Лтд, да създадат в България търгов-
ска банка с основен капитал 50 млн. щ. долара, от които 15 млн. щ. долара да бъдат внесени по де-
позитна сметка в българска търговска банка, преди регистрирането є в Софийски градски съд.

Наименованието на банката е Банка за балканско развитие, със седалище в София, Бълга-
рия.

Основен предмет на дейност на банката е финансиране на инвестиции и търговски проекти
в България главно в приоритетни отрасли на икономиката, в съответствие с програмата на българ-
ското Правителство.

Преди да се даде банкова лицензия във връзка с регистриране на Банката за балканско раз-
витие в Софийски градски съд, следва да се представят в Българската народна банка и следните
данни и документи:

1. Учредителните документи, включително и устав на банката и други вътрешноустройст-
вени правилници;

2. Състав на Управителния и Контролния съвети и биографични данни, съдържащи инфор-
мация за професионалната им квалификация и опит в банковото дело.

Изпълнението се възлага на Вл. Владимиров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

Лондон, 28 юни 1990 г.

[адрес на подателя]
[телефонен номер] 071-235 8866 [днес 020 7235 8866]
Hyde Park House,
60, Knightsbridge
London SW1X 7JX
Лондон, Англия

   [получател]
Г-н И. Драгневски
Председател на
Българската народна банка
София
България

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ: г-н Джак Делал – Лондон, Обединено кралство

 г-н Едуард Ишаг – Лондон, Обединено кралство
 г-н Анри Шарби – Лондон, Обединено кралство

I. СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ:
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1. Г-н Дж. Делал – председател [на управителния съвет] на „Алайд комершъл холдингс“
лтд.

2. Г-н Е. Ишаг – председател [на управителния съвет] на „Юропиън инвестмънт анд
девелопмънт“ лтд.

3. Г-н А. Шарби – председател на „Корт интернашънъл“ лтд.
II. ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ НАДХВЪРЛЯ 50 МИЛИОНА БРИ-

ТАНСКИ ЛИРИ.
III. БАНКОВИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ЗАЯВИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА ИСКАТЕ ОТ:-
1. За г-н Дж. Делал – „Репъблик нашънъл банк ъф Ню Йорк“, клон Лондон
2. За г-н Е. Ишаг – „Репъблик нашънъл банк ъф Ню Йорк“, клон Лондон
3. За г-н А. Шарби – „Юнайтед овърсийз банк“, клон Женева.
IV. ОТКРИВАНЕ НА БАНКА ПО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 100 ОТ УКАЗ 56 ЗА

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
1. Име на банката:-
“БОЛКАН ДЕВЕЛОПМЪНТ БАНК“
2. Вид на банката:-
Пълноценна търговска банка за финансиране на инвестиционни и стопански проекти.
3. Уставен капитал – долари на САЩ 50 милиона. Внесен капитал – долари на САЩ 5

милиона, подлежащи на депониране по сметка в съществуваща българска търговска банка по наше
усмотрение преди регистрация на банката в Софийския градски съд.

4. Лица, представляващи банката – г-н Дж. Делал, г-н Е. Ишаг, г-н А. Шарби и други,
упълномощени от тях.

5. Приблизителен брой служащи – 100.

Приложено: Приложение 1
С уважение,
[- - -] [- - -] [- - -]
[край на страница в оригинала]
[телефонен номер] 071-235 8866

[адрес] Hyde Park House,
 60, Knightsbridge

 London SW1X 7JX
 Лондон, Англия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Разрешение по чл. 100 от Указ 56 за стопанска дейност (независима стопанска дейност).
1. Предмет на стопанската дейност:
Финансиране на капиталовложения и стопански проекти из България, главно в

приоритетните отрасли на стопанството и в съответствие с програмата на развитие на българската
държава.

2. Място в страната, където ще се изпълнява дейността – София.
3. Способ на изпълняване на дейността – съвместно с български правни лица и независимо.
4. Дейността ще се изпълнява чрез банкова кантора в София.
5. За целите на дейността ще предприемем капиталовложения в размер на общата сума на

внесения капитал от долари на САЩ 5 милиона, а след време в размер на уставния капитал от
долари на САЩ 50 милиона.

6. Дейността ще се изпълнява за неопределен срок и ще почне тутакси след регистрация в
Софийския градски съд.

ПОДПИСИ:
[- - -] [- - -] [- - -]

28 юни 1990 г.
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АДРЕСИ:-
Дж. Делал – „Алайд комершъл холдингс“ лтд.,
 Хайд парк хауз
 60 Найтсбридж
 ЛОНДОН SW1X 7JX

E. Ишаг – „Юропиан инвестмънт анд девелопмънт“ лтд.
 6 Кензингтън корт
 ЛОНДОН W8 5DL

A. Шарби – „Корт интернашънъл“ лтд.
 77-79 Грейт ийстърн стрийт
 ЛОНДОН EC2

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 16; ф. 163, оп. 58, а.е. 1, л. 248. Оригинал. Машинопис.

№ 521

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ
ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ БНБ АКЦИИ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „СОФИЯ“ НА ОБЩА СУМА

2 810 000 ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 20% ОТ УСТАВНИЯ Є ФОНД, ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ
НА МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

София, 17 юли 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 45
Заседание на 17 юли 1990 година

Заседават: др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Р. Георгиев, К. Заркова и Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в ... на подпис

Дневен ред:
1. Обсъждане искането на ТБ „София“ за продажба дела на БНБ, представляващ 20% от

уставния є фонд.
Докладва: К. Иванова

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие притежаваните от Българска народна банка акции, представляващи 20% от
уставния фонд на ТБ „София“, да бъдат продадени на местни юридически лица.

Сумите да бъдат възстановени на Българската народна банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
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ТЪРГОВСКА БАНКА „СОФИЯ“ – АД ДО
Председателя на
Българска народна банка
др. Ив. Драгневски
ТУК

Др. Председател,

Търговска банка „София“ – АД беше учредена с установен фонд 14 050 х. лв. До настоя-
щия момент от него са продадени 9 420 х. лв. Постъпили са искания за закупуване на акции за още
2 030 х. лв. Имаме уверения от наши клиенти, че ще бъдат закупени още акции.

Във връзка с това и на основание т. 4 от Протокол № 48/25.10.1989 г., молим Управител-
ния съвет на БНБ да даде съгласие за продажба дела на БНБ в ТБ „София“ – АД, представляващ
20% от уставния фонд в размер на 2 810 х. лв.

12.VII.1990 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Иванова

ЦДА, ф. 132б, оп. 34, а.е. 16, л. 255–256. Оригинал. Машинопис.

№ 522

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ НА ДОГОВОРНА ОСНОВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ВЪВ ВИД НА

КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ

София, 10 август 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 50
Заседание на 10 август 1990 година

Заседават: др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев, К. Заркова
Отсъствуват:
Присъствуват: др. др. Г. Петков, Р. Нацева, Я. Калъчева, Ат. Атанасов, Вл. Владимиров,

Д. Ананиев, Ст. Млъзев
Заседанието се откри в – на подпис

Дневен ред:
1. Обсъждане докладна записка от Янка Калъчева относно предоставянето на договорна ос-

нова допълнителни ресурси във вид на краткосрочни кредити на търговските банки.
[...]
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1.1. Приема докладната записка относно предоставянето на договорна основа допълнител-
ни ресурси във вид на краткосрочни кредити на търговските банки.

1.2. Задължава управление „Банкови операции“ да продължи да следи резултатите от въ-
веждането на новия начин на разплащане, като след 1.08.1990 г. започне прилагането на предвиде-
ните санкции на търговски банки, извършили кредитни операции над предвидените за тази цел
средства.

1.3. Възлага на Я. Калъчева да внесе информация в Управителния съвет за резултатите от
работата по разплащанията и предложение за усъвършенствуването є към 31.08.90 г.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски

СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Др. Драгневски

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Янка Калъчева – нач. управление „Банкови операции“

ОТНОСНО: предоставянето на договорна основа допълнителни ресурси
във вид на краткосрочни кредити на търговските банки

Другарю Драгневски,

Както е известно от 1 юли т.г. се въвежда нов начин на осъществяване на разплащанията
между банките, при които банките следва да извършат операциите си в рамките на предварително
осигурени от тях средства, чрез привличане на депозити и други средства от фирми, организации
и граждани, както и чрез кредити, получени от Българската народна банка и други банки.

С ОП № 14 от 1990 г. търговските банки бяха своевременно уведомени, че Българската на-
родна банка ще предоставя кредити в рамките на свободните си кредитни ресурси, при условия
съгласно договора между страните.

С оглед да се създадат условия за изпълнението на този нов начин на разплащане, бе извър-
шено следното:

– на всички търговски банки, участвуващи в единната преводна система бяха открити раз-
плащателни сметки. По тези сметки е отнесено компенсираното салдо към 30 юни т.г. по сметки-
те отчитащи преводните операции;

– проведени бяха срещи – разговори с ръководителите и главните счетоводители на търгов-
ските банки във връзка с потребността им от допълнителни ресурси и по въпроса за възможнос-
тите за предоставяне на краткосрочен кредит от централната банка на отделните търговски банки.
При договаряне на кредита особено внимание бе отделено на изискването за спазване на икономи-
ческите регулатори, нормативи и лимити, утвърдени от Управителния съвет на Българската на-
родна банка за 1990 година с протоколи № № 4, 24 и 32. По-конкретно става въпрос за спазване
на решението по протокол № 24 на УС на БНБ от 19 април 1990 г. за ограничаване още през н.г.
нарастването на паричната маса в обръщение, като за целта на търговските банки бе определен
норматив за необходимото най-малко намаление на общия дълг в левове на фирмите и другите ор-
ганизации – общо за съответната търговска банка – на 98 на сто от остатъка на дълга по кредити-
те за оборотни средства към 30 юни 1989 година. Предвидена бе и възможността за привеждане
на базата в съпоставим вид, с оглед да се отразят станалите промени по отношение обхвата на об-
служваните фирми и други организации.

Какво показват данните към 30 юни т.г.
По данни от балансите на търговските банки фактическият дълг по кредитите за оборотни

средства нараства на 104,3 на сто в сравнение с остатъка на дълга към същия период на миналата
година, а спрямо коригираната база – на 101,4 на сто.

На пръв поглед не би следвало общо за страната да има разлика между данните на факти-
ческия дълг  към 30 юни 1989 г. и коригирания остатък на дълга при спазване на решението на
УС, взето с протокол № 24 от април т.г. В действителност, обаче, разлика има и тя се дължи на то-
ва, че дългът беше коригиран (само за нуждите на прилагането на изискването за ограничаване
кредитните вложения) с размера на кредитите разрешени по нареждане на компетентни органи или
на ЦУ на БНБ след 1 юли 1989 година. Такива са например кредитите предоставени на фирми и
други организации, в които се извършва преминаване от военно към гражданско производство – в
размер на около 250 млн. лева. Като се вземе предвид влиянието на тези кредити в базата, то фак-
тическият дълг на кредитите за оборотни средства, при спазване изискванията на протокол № 24/
1990 г. на УС на БНБ, би следвало да бъде 22 440 505 хил. лева, или общо за страната е допусна-
то превишение в размер 1 344 704 хил. лева, което съставлява 5,8 на сто от общия дълг. Превише-
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ние спрямо утвърдения регулатор са допуснали 28 търговски банки (41 на сто от общия брой на
ТБ). Конкретни данни по търговски банки са посочени в справка-приложение № 1. Най-голямо
превишение както по абсолютна сума, така и в процент към кредитните вложения са допуснали:

БВБ – 476 399 хил. лв., съответно 20,9 на сто от фактическия дълг; ТБ – Кремиковци –
156 079 хил. лв., съответно 35,7 от фактическия дълг; ТБ „Средец“ – 117 216 хил. лв., (32,4 на сто от
фактическия дълг); ТБ „Балканбанк“ – 100 480 хил. лв. и 14 на сто от фактическия дълг; ТБ „Био-
хим“ – 45 484 хил. лв. и 9,5 на сто от фактическия дълг; ТБ „Минералбанк“ – 52 864 хил. лв. и 7,8 на
сто от фактическия дълг; ЗКБ Пловдив – 41 615 хил. лв., съответно 19,6 на сто от фактическия дълг;
ТБ – Габрово – 87 600 хил. лв. и 21,8 на сто от фактическия дълг; ТБ – Пловдив и други.

Останалите търговски банки (40 на брой, съставляващи 59 на сто) са постигнали намаление
на фактическия дълг спрямо утвърдения регулатор на обща сума 522 734 хил. лева.

От анализа на данните по представените от търговските банки отчети, както и от проведе-
ните срещи се установи, че редица банки не са спазили решението на протокол №  24 на УС на
БНБ в частта му, отнасяща се до изменение на базата, когато след 31 декември 1989 г. от една
търговска банка са преминали за обслужване в друга търговска банка фирми и други организации.
Това се отнася за почти всички банки, от които са излезли фирми и предприятия и са преминали за
обслужване в други търговски банки. Въпреки усилията за уточняване на базите, допускаме, че
все още отделни банки не са привели базите си в съпоставим вид, съгласно изискванията. Особе-
но проблеми в това отношение създават бившите специализирани търговски банки.

Освен посочените проблеми по базисния размер на кредитите за оборотни средства, влия-
ние върху размера на превишението оказва увеличението на фактическия дълг към 30 юни т.г.
спрямо същия период на м.г., допуснато от отделни търговски банки. Най-голям е относителният
дял на превишението отчетено от Външнотърговската банка – 476 млн. лв., съставляващо 35,4 на
сто от общата сума на превишението. Основна причина за това превишение е, че пълното издъл-
жаване на левовия кредит по износа по второ направление се извършва в момента на откупуване-
то на валутата в полза на държавата за изпълнение на валутните задачи и полагащият се процент
по норматива, съгласно ПМС № 32 от 1990 година.

Търговската банка – Кремиковци отчита увеличение на кредитите за оборотни средства в
размер на 156 млн. лв., което се дължи на представени в по-голям размер кредити за оборотни
средства на поделенията на фирма „Кремиковци“, поясни:

–  доставени чрез внос от II-ро направление въглища и руди, вместо от СССР, в резултат на
което ползуваните кредити за оборотни средства са увеличени с 43 млн. лв.;

– предсрочен внос на аглоруда и концентрати (железен) от СССР на стойност 23 млн. лв.;
– ползувани допълнително краткосрочни кредити, поради неполучени от бюджета дотации

за нискорентабилни дейности в размер на 60 млн. лв.;
– поскъпване на доставяните енергийни ресурси (природен газ) от СССР.
Значително увеличение на дълга по кредитите за оборотни средства отчита и ТБ – Средец

– 117 млн. лв., което се дължи главно на трикратното увеличение на кредита предоставен на
Елeктроснаб – от 53 млн. лв. на 163 млн. лева. По данни на банката размерът на този кредит през
първата половина на м. юли е сведен отново на 53 млн. лева.

Една част от превишението на определения с Протокол № 24 на УС на БНБ норматив, по
отношение на кредитите за оборотни средства към 30.06.1990 г., се дължи на отчетения от селс-
костопански организации за 1989 г. недостиг на печалба в размер на около 130 млн. лв. Този отче-
тен недостиг за сега е покрит с необезпечен банков кредит, поради отказа на МФ да осигури сред-
ства за покриването му и оказва влияние върху дълга на селскостопанските организации към
30.06.1990 година.

Какво показват данните за дълга по кредитите за капитални вложения?
Към 30 юни т.г. общо за страната дългът по кредитите за капитални вложения, по данни от

балансите на търговските банки, без кредитите за капитални вложения от фонд „Държавно креди-
тиране“ е 15 096 млн. лв. При договарянето на кредита за допълнителен ресурс бе извършено
уточняване на кредитите за капитални вложения по търговски банки въз основа на представени от
тях данни за извършени прехвърляния от една банка в друга банка. Особено внимание бе отделе-
но на кредитите, предоставени до 31.XII.1987 година, размерът на които е счетоводно отразен в
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баланса на БНБ. Данните показват, че от посочения дълг по кредитите за капитални вложения, 12
184 млн. лв. са били предоставени до 31.XII.1987 г. или 80,7 на сто. Конкретни данни по търговс-
ки банки са посочени в приложената справка № 2. Данните в тази справка показват, че 7 400 млн.
лв. (60,7 на сто от тези кредити) са отсрочени за издължаване след 1.I.1991 г., в т.ч. 5 201 млн. лв.
са на Стопанската банка. Други 4 679 млн. лв. (38,3 на сто) съставляват кредитите за капитални
вложения, които са разсрочени за издължаване с редовни погасителни вноски. Установено бе, че
в 6 търговски банки има предоставени безлихвени кредити за капитални вложения в размер на 104
млн. лв.

Във връзка с определяне размера на кредитите за допълнителен ресурс бе необходимо да
се установява дали търговските банки са спазвали определените от УС на БНБ с протокол № 32
от май 1990 г. лимити за нови кредити за капитални вложения. Общата констатация е, че търговс-
ките банки са се съобразявали с решенията по протокол № 32. Превишение на определения лимит
е допуснала ТБ – Толбухин с около 19 млн. лв., поради поети задължения по договори сключени
преди решението взето с протокол № 32. Подобни са обясненията и за допуснатите превишения от
бившите специализирани търговски банки.

Какво показват обобщените данни за кредитните ресурси и кредитните вложения на:

I. Търговските банки
Обобщените данни по приложената справка № 3 показват, че при кредитни ресурси 25 962

млн. лв. търговските банки са отчели кредитни вложения за 47 620 млн. лв. или имат недостиг на
обща сума 21 658 млн. лв. Размерът на този недостиг се покрива чрез предоставяне от БНБ на до-
пълнителни ресурси под формата на краткосрочни кредити.

II. Българската народна банка
По данни от баланса на БНБ размерът на кредитните ресурси възлиза на 30 475 млн. лв. и на

кредитните вложения 30 151 млн. лв. или превишение на ресурсите над вложенията с 324 млн. лв.
Съгласно приложената справка № 4 в размера на кредитните вложения са включени и взе-

манията от търговските банки за ползуван от тях допълнителен ресурс – 12 947 млн. лв. и в пре-
водни операции – 8 493 млн. лв. или общо 21 440 млн. лв. Като се вземе предвид и сумата 324 млн.
лв., представляваща свободен ресурс на БНБ, то общият размер на ресурсите в рамките на които
се извърши договарянето на кредитите за допълнителен ресурс на търговските банки е 21 764 млн.
лв. Размерът на кредитите по сключените договори възлиза на 21 695 млн. лева. Подробни данни
по търговски банки са посочени в справка № 5.

В заключение, въпреки направените от наша страна усилия да се осигури спазването на
икономическите регулатори и лимити, определени от УС на БНБ, със сключените договори не се
постигна тази цел. На практика преобладаващо договорите се сключиха на база фактическо поло-
жение към 30 юни т.г., т.е. и за размера на превишенията, с уверение на съответните банки, че до
края на третото тримесечие размерът на кредитите за оборотни средства ще бъде намален в съот-
ветствие с регулаторите, а за отделни банки – до края на 1990 г. (Балканбанк).

Другарю Драгневски,

Въвеждането на новия начин на разплащания между банките чрез откриването на разпла-
щателни сметки и договарянето на кредитите за допълнителен ресурс между централната банка и
търговските банки бе съпроводено с редица трудности, част от които имат технически характер, за
ликвидирането на които се вземат съответни текущи мерки.

Считаме, обаче, че за да се постигнат целите на тази система, е необходимо търговските
банки за в бъдеще да насочат вниманието си към осъществяване на кредитни операции само в рам-
ките на предварително осигурени от тях средства по разплащателните си сметки в централната
банка.

Що се отнася до поставените от търговските банки проблеми в условията на прилагането
на разплащанията между банките, то тези проблеми своевременно се обсъждат съвместно със съ-
ответните управления и се търсят решения. За сега тези проблеми са предимно от счетоводен ха-
рактер и по своевременното обработване на балансите на търговските банки и другите документи
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от Банксервиз. Допуска се голямо закъснение, което сериозно пречи на нормалното функционира-
не на системата.

Предлагаме в бъдеще да се търси съответна отговорност при неспазване на договорени с
Банксервиз срокове, като за целта се сключи анекс към договора с предвиждане на конкретни ико-
номически средства за въздействие като например отбиви от цени и други, диференцирани в зави-
симост от закъснението.

По отношение на нарушенията, допускани от страна на търговските банки по договоре-
ността на кредитите за допълнителен ресурс, освен предвидените в указанията икономически мер-
ки, при  констатиране на груби нарушения и неспазване на кредитната дисциплина от съответна
търговска банка, да се пристъпва към спиране кредитирането от централната банка.

При сключване на договорите за кредити с търговските банки, предлагам БНБ да се пред-
ставлява от зам.-председателя Г. Колев и от нач. управление „Банкови операции“ – Янка Калъче-
ва, а при тяхно отсъствие от длъжностните лица, които ги заместват.

Нач. управление: Я. Калъчева
Приложение: 5 бр. справки

Приложение № 1 дата 20.7.1990 год.

СПРАВКА
за дълга по заемите за оборотни средства
към 30.06.1990 год. по търговски банки

(хил. лв.)

наименование Фактически Коригиран База по реда на Фактически Превишение Намаление
дълг към фактически дълг Прот. 24/1990 г. дълг към спрямо базата спрямо базата

30.06.1989 г. към 30.06.89 г. (кол2 х 98%) 30.06.1990 г. (к4 – к3) (к3 – к4)

1 2 3 4 5 6

ТБ БЛАГОЕВГРАД 421848 445228 436323 412792 - 23531
ТБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 115564 115564 113253 133504 20251 -
ТБ ПЕТРИЧ 70149 70149 68746 66387 - 2359
ТБ БУРГАС 647469 647469 634520 611531 - 22989
ТБ ВАРНА 899274 859999 842799 817032 - 25767
ТБ ПРОВАДИЯ 76719 77754 76199 75986 - 213
ТБ В. ТЪРНОВО 477965 482925 473267 443512 - 29755
ТБ Г. ОРЯХОВИЦА 241238 226238 221713 237654 15941 -
ТБ ЛЯСКОВЕЦ 96000 110833 108616 103789 - 4827
ТБ ВИДИН 290181 290181 284377 273267 - 11110
ТБ ВРАЦА 493381 493381 483513 471643 - 11870
ТБ МЕЗДРА 77156 77156 75613 68837 - 6776
ТБ ГАБРОВО 379935 320729 314314 401914 87600 -
ТБ КЪРДЖАЛИ 162511 162511 159261 130220 - 29041
ТБ КЮСТЕНДИЛ 117006 118349 115982 110841 - 5141
ТБ БОБОВДОЛ 49567 49567 48576 34560 - 14016
ТБ СТ. ДИМИТРОВ 138476 137511 134761 111135 - 23626
ТБ ЛОВЕЧ 258407 258407 253239 237018 - 16221
ТБ ТРОЯН 120009 122769 120314 113163 - 7151
ТБ МИХАЙЛОВГРАД 300929 297539 291588 290589 - 999
ТБ ПАЗАРДЖИК 316334 320984 314564 317959 3395 -
ТБ ПЕЩЕРА 39254 39254 38469 40545 2076 -
ТБ ПЕРНИК 342813 342813 335957 317178 - 18779
ТБ ПЛЕВЕН 773704 808704 792530 763184 - 29346
ТБ ЧЕРВЕН БРЯГ 150176 150176 147172 144822 - 2350
ТБ ПЛОВДИВ 1017476 1181476 1157846 1181476 23630 -
ТБ АСЕНОВГРАД 102726 102335 100288 113873 13585 -
ТБ КАРЛОВО 504017 504017 493937 491172 - 2765
ТБ ПЪРВОМАЙ 58139 56726 55591 55574 - 17
ТБ РАЗГРАД 291626 291626 285793 262252 - 23541
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ТБ РУСЕ 875379 856638 839505 792239 - 47266
ТБ СИЛИСТРА 246113 246113 241191 241975 784 -
ТБ СЛИВЕН 237682 240182 235378 23684 - 1694
ТБ НОВА ЗАГОРА 94745 94745 92850 91844 - 1006
ТБ СМОЛЯН 107000 110100 107898 115575 7677 -
ТБ ДЕВИН 23566 23566 23095 21160 - 1935
ТБ МАДАН 54398 62398 61150 65737 4587 -
ТБ ЧЕПЕЛАРЕ 21402 21402 20974 20278 - 696
ТБ „СОФИЯ“ 285677 501731 491696 443252 - 48444
ТБ „СРЕДЕЦ“ 245503 250040 245039 362255 117216 -
ТБ „ДОВЕРИЕ“ 1014411 898447 880478 852902 - 27576
ТБ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 373883 295973 290054 315664 25610 -
ТБ „ВИТОША“ 217165 217165 212822 237812 24990 -
ТБ „ИСКЪР“ 185338 185338 181631 160464 - 21167
ТБ КРЕМИКОВЦИ 286692 286692 280958 437037 156079 -
ТБ „ХЕМУС“ 430202 258202 253038 276422 23384 -
ТБ БОТЕВГРАД 102913 107626 105437 99875 - 5598
ТБ ЕЛИН ПЕЛИН 49373 49373 48386 49276 890 -
ТБ САМОКОВ 88141 88141 86378 81943 - 4435
ТБ СТАРА ЗАГОРА 824229 824229 807744 849101 41357 -
ТБ КАЗАНЛЪК 351468 445968 437049 439841 2792 -
ТБ ТОЛБУХИН 538007 551096 540074 546756 6682 -
ТБ ТЪРГОВИЩЕ 212860 212860 208603 216827 8224 -
ТБ ПОПОВО 73976 76006 74426 72904 - 1582
ТБ ХАСКОВО 322013 322013 315573 308433 - 7140
ТБ ДИМИТРОВГРАД 157367 157367 15220 14039 - 6181
ТБ ШУМЕН 447051 447051 438110 415019 - 23091
ТБ ЯМБОЛ 315153 315153 308850 310925 2075 -
ТБ ЕЛХОВО 55821 55821 54705 52122 - 2583
ЕЛЕКТРОНИКА 462062 491965 482126 471976 - 10150
БИОХИМ 278000 443000 434140 479624 45484 -
ТРАНСПОРТНА Т-КА 624000 624000 611520 712000 100480 -
ЗКБ – ПЛОВДИВ - 174229 170744 212359 41615 -
МИНЕРАЛБАНК 654501 641410 628582 681446 52864 -
СТРОИТ. БАНКА - 132861 130204 92293 - 37911
ТРАНСП. БАНКА-ВН 513 11847 11610 32268 20658 -
СТОПАНСКА БАНКА 1145000 1177794 1154238 1172617 18379 -
ВЪНШНОТЪРГ. БАНКА 1837562 1837562 1800811 2277210 476399 -

ОБЩО 22269215 22898474 22440505 23224563 1344704 560645

Брой  ТБ 68

Приложение № 2 20.7.1990 год.
СПРАВКА

за заемите за капитални вложения
предоставени до 31.12.1987 г.

(хил. лв.)

Наименование Отсрочени С редовни Безлихвени Всичко
за издължаване погасителни кредити кредити
след 01.01.91 г. вноски

1 2 3       4

ТБ БЛАГОЕВГРАД - 16687 1123 17810
ТБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - - - -
ТБ ПЕТРИЧ - - - -
ТБ БУРГАС 37391 - - 37391
ТБ ВАРНА 20382 42619 - 63001
ТБ ПРОВАДИЯ - - - -
ТБ В. ТЪРНОВО 6521 4182 - 10703
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ТБ Г. ОРЯХОВИЦА - - - -
ТБ ЛЯСКОВЕЦ - - - -
ТБ ВИДИН 5110 21777 - 26887
ТБ ВРАЦА 23540 - - 23540
ТБ МЕЗДРА 39619 - - 39619
ТБ ГАБРОВО - 3227 - 3227
ТБ КЪРДЖАЛИ 14531 1586 - 16117
ТБ КЮСТЕНДИЛ - - - -
ТБ БОБОВДОЛ - - - -
ТБ СТ. ДИМИТРОВ - 16717 - 16717
ТБ ЛОВЕЧ - 25978 - 25978
ТБ ТРОЯН 2972 9837 - 12809
ТБ МИХАЙЛОВГРАД - 3200 - 3200
ТБ ПАЗАРДЖИК 95345 13895 12588 121828
ТБ ПЕЩЕРА - 3360 - 3360
ТБ ПЕРНИК - - - -
ТБ ПЛЕВЕН 29182 8590 - 37772
ТБ ЧЕРВЕН БРЯГ 52145 - 1109 53254
ТБ ПЛОВДИВ 115000 29000 - 144000
ТБ АСЕНОВГРАД - 3000 - 3000
ТБ КАРЛОВО 43074 11313 - 54387
ТБ ПЪРВОМАЙ - - - -
ТБ РАЗГРАД 982 6958 - 7940
ТБ РУСЕ - - - -
ТБ СИЛИСТРА 129631 - - 129631
ТБ СЛИВЕН - - - -
ТБ НОВА ЗАГОРА - - - -
ТБ СМОЛЯН 2624 10608 - 13232
ТБ ДЕВИН - - - -
ТБ МАДАН 122301 - - 122301
ТБ ЧЕПЕЛАРЕ - 11234 - 11234
ТБ „СОФИЯ“ 15000 10591 51662 77253
ТБ „СРЕДЕЦ“ - 6494 - 6494
ТБ „ДОВЕРИЕ“ - 1909 - 1909
ТБ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 4665 - - 4665
ТБ „ВИТОША“ - - - -
ТБ „ИСКЪР“ 7221 11541 - 18762
ТБ КРЕМИКОВЦИ - - - -
ТБ „ХЕМУС“ - - - -
ТБ БОТЕВГРАД - 32658 - 32658
ТБ ЕЛИН ПЕЛИН - - - -
ТБ САМОКОВ - - - -
ТБ СТАРА ЗАГОРА - - - -
ТБ КАЗАНЛЪК 14617 4587 - 19204
ТБ ТОЛБУХИН - - - -
ТБ ТЪРГОВИЩЕ 2853 7003 - 9856
ТБ ПОПОВО 23152 768 - 23920
ТБ ХАСКОВО - 47874 - 47874
ТБ ДИМИТРОВГРАД 259722 - - 259722
ТБ ШУМЕН - - - -
ТБ ЯМБОЛ 19316 28693 4558 52567
ТБ ЕЛХОВО - 13162 - 13162
ЕЛЕКТРОНИКА - 383877 - 383877
БИОХИМ 91340 427566 - 518906
ТРАНСПОРТНА Т-КА - 1207000 - 1207000
ЗКБ – ПЛОВДИВ 97369 231131 32990 631490
МИНЕРАЛБАНК 73000 546000 - 619000
СТРОИТ. БАНКА 358133 139339 - 497472
ТРАНСПОРТНА БАНКА-ВН 492872 151457 - 644329
СТОПАНСКА БАНКА 5200868 1184000 - 6384868
ВЪНШНОТЪР. БАНКА - - - -

ОБЩО 7400478 4679418 104030 12183926
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Брой ТБ 68

Дата 20.7.1990 год.
Приложение № 3

СПРАВКА
за кредитните ресурси  и кредитните вложения на търговските банки към 30.06.1990 год.

(общо)
(хил. лв.)

наименование                                                         отчет
30.06.90 г.

1

I. КРЕДИТНИ РЕСУРСИ – ВСИЧКО 25962468
в това число:
– Уставен фонд 11306005
– Фондове на банката 1072161
– Средства на населението 1065137
– С-ва на фирми и др. органи 8902227
– С-ва на бюдж. и бюдж. орг. 3149862
– С-ва привлеч. от чужбина 1707699
– С-ва на др. банкови и-ти 3028208
– К-ти и средства от БНБ 175858
– К-ти и средства от БВБ 491609
– Средства от други банки 1239647
– Средства от ДСК 176004
– С-ва от ф. ДК и заем. от МФ 5946437
– Други кредитни ресурси 985494

II. КРЕДИТНИ ВЛОЖЕНИЯ – ВСИЧКО 47620203
в това число:
– К-ти за оборотни средства 23224563
– К-ти за капитални вложения 15096222
– К-ти за КВ от ф. ДК и МФ 5532603
– Пред. външ. кред. и депозити 236630
– Средства в други банки: 1630171
– Средства в ББ 1140986
– Средства в други ТБ 484678
– Други кредитни вложения 4178805

III.НЕДОС. (ИЗЛИШ.) КР. РЕСУРСИ - 21657735

20.7.1990 год.

СПРАВКА
за кредитните ресурси и кредитните вложения

на търговските банки към  30.06.1990 г.
(хил. лв)

Наименование Kредитни Уставен Фондове Фондове на  Средства на Средства на Средства Средства
ресурси фонд на банката   населението фирми и др. бюджета и привлечени от на други

всичко организации бюдж. чужбина институти
организации

1 2 3 4 5 6 7 8

ТБ БЛАГОЕВГРАД 218540 - 17412 19861 135317 14727 - 30329
ТБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 60808 6070 1981 2737 35836 4285 - 14089
ТБ ПЕТРИЧ 69625 6260 1358 6230 39111 6400 - 12308
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ТБ БУРГАС 596834 12470 16523 57256 330207 166141 - 32061
ТБ ВАРНА 649914 28200 13930 69302 334437 217896 - -2730
ТБ ПРОВАДИЯ 39395 6320 1039 - 20041 6334 - 5149
ТБ В. ТЪРНОВО 241727 550 12415 20098 136047 89135 - 15787
ТБ Г. ОРЯХОВИЦА 72049 7784 2811 - 49554 7966 - 7415
ТБ ЛЯСКОВЕЦ 24728 6102 1382 - 11314 3147 - -202
ТБ ВИДИН 125867 7950 6035 11174 69817 12542 - 16609
ТБ ВРАЦА 250691 16360 7887 18271 171427 23563 - 14477
ТБ МЕЗДРА 27718 1380 1061 482 13567 6244 - 4806
ТБ ГАБРОВО 146647 6840 10528 5407 110758 17993 - 2753
ТБ КЪРДЖАЛИ 149428 - 7149 7957 86150 11485 - 29220
ТБ КЮСТЕНДИЛ 89998 - 13585 15096 49509 8778 - 5665
ТБ БОБОВДОЛ 18558 6150 1223 - 9997 1240 - -
ТБ СТ. ДИМИТРОВ 66400 4375 3205 860 48926 13293 - 6237
ТБ ЛОВЕЧ 81736 1426 11069 10211 44703 22337 - -314
ТБ ТРОЯН 71439 5030 2342 3937 39379 10681 - 12082
ТБ МИХАЙЛОВГРАД 171321 8450 5850 44245 85908 28171 - - 1542
ТБ ПАЗАРДЖИК 191001 6215 7986 44822 116005 26489 - 2215
ТБ ПЕЩЕРА 35740 6163 1309 - 21092 3753 - 1944
ТБ ПЕРНИК 114471 6300 10342 13878 71594 8603 - 774
ТБ ПЛЕВЕН 336974 8874 10174 42066 181604 67940 - 33739
ТБ ЧЕРВЕН БРЯГ 32385 6228 1506 - 14733 3436 - 2594

Наименование Кедити и Кредити и Средства Средства Средства Други кредитни Кредитни Кредити за
средства средства на други на ДСК  на ф. ДК и ресурси вложения оборотни
от БНБ от БВБ банки и заемообразно всичко средства

от МФ

9 10 11 12 13 14 15 16

ТБ БЛАГОЕВГРАД - - 11964 18635 - - 624 464259 412792
ТБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - - - 14089 - - 4190 137880 133504
ТБ ПЕТРИЧ -
ТБ БУРГАС - - 7210 24851 - - 17824 709498 611531
ТБ ВАРНА 16631 - - - 19361 - - 11121 904138 817032
ТБ ПРОВАДИЯ - - 1916 3233 - 422 85207 75986
ТБ В. ТЪРНОВО 15473 - - 314 - - 32304 461113 443512
ТБ Г. ОРЯХОВИЦА 2923 - 4492 - - 1011 239489 237654
ТБ ЛЯСКОВЕЦ - - - - - 2985 113254 103789
ТБ ВИДИН - - - 16609 - 1740 308040 273267
ТБ ВРАЦА 8110 - - 6067 - - 994 525260 471643
ТБ МЕЗДРА 1560 - - 3246 - 177 112626 68837
ТБ ГАБРОВО - - 3200 - 447 - - 7632 426498 401914
ТБ КЪРДЖАЛИ - - 18195 11035 - 7455 172806 130220
ТБ КЮСТЕНДИЛ 5952 - - - 287 - - 2635 124596 110841
ТБ БОБОВДОЛ — - - - - - 614 34560 34560
ТБ СТ. ДИМИТРОВ - - - 6237 - - 10496 132903 111135
ТБ ЛОВЕЧ 9306 - - - 9620 - - 7696 292392 237018
ТБ ТРОЯН 10326 - - 1756 - - 2012 139367 113163
ТБ МИХАЙЛОВГРАД 1877 - - - 3419 - 239 313117 290589
ТБ ПАЗАРДЖИК - - - 2215 - 12731 444979 317959
ТБ ПЕЩЕРА - - - 1944 - 1479 45938 40545
ТБ ПЕРНИК - - - 774 - 2979 355845 317178
ТБ ПЛЕВЕН 17647 - - 16092 - - 7423 857833 763184
ТБ ЧЕРВЕН БРЯГ - - - 2594 - 3838 202110 144822
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Наименование Банкови к-ти Кредити за КВ Предоставени Средства в  Средства Средства в Други кредитни Недостиг
за капитални от ф. ДК и заемо- външни други банки в БНБ други банки вложения (излишък) на

вложения образно от МФ кредити и кредитни р-си
депозити

17 18 19 20 21 22 23 24

ТБ БЛАГОЕВГРАД 30003 - - 9500 9500 - 11964 - 245719

ТБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 736 - - 3640 3640 - - - 77072
ТБ ПЕТРИЧ 946 - - 2711 2711 - 3654 - 419
ТБ БУРГАС 69523 - - 21234 21234 - 7210 - 112664
ТБ ВАРНА 64713 - - 22393 22393 - - - 254224
ТБ ПРОВАДИЯ 3992 - - 2192 2192 - 3037 - 45902
ТБ В. ТЪРНОВО 17601 - - - - - - - 219386
ТБ Г. ОРЯХОВИЦА 1835 - - 3556 3556 - 4492 - 167440
ТБ ЛЯСКОВЕЦ 1204 - - 3913 3913 - 4348 - 88526
ТБ ВИДИН 2968 - - 5156 5156 - 4348 - 182173
ТБ ВРАЦА 26461 - - 8215 8215 - - -274569
ТБ МЕЗДРА 40060 - - 1118 1118 - 2611 -84908
ТБ ГАБРОВО 17661 - - 3723 3723 - 3200 -279851
ТБ КЪРДЖАЛИ 18203 - - 6188 6188 - 18195 -23378
ТБ КЮСТЕНДИЛ 4232 - - 3571 3571 - 5952 -34598
ТБ БОБОВДОЛ - - - - - - - -16002
ТБ СТ. ДИМИТРОВ 21768 - - - - - - -66503
ТБ ЛОВЕЧ 41249 - - 4819 4819 - 9306 -210656
ТБ ТРОЯН 13612 - - 2266 2266 - 10326 -67928
ТБ МИХАЙЛОВГРАД 4986 - - 6148 6148 - 11394 -141796
ТБ ПАЗАРДЖИК 123020 - - 4000 4000 - - -253978
ТБ ПЕЩЕРА 3693 - - 1700 1700 - - -10198
ТБ ПЕРНИК 8633 - - 5067 5067 - 24967 -241374
ТБ ПЛЕВЕН 631339 - - 13888 13888 - 17622 -520859
ТБ ЧЕРВЕН БРЯГ 54548 - - - - - 2740 -169725

Наименование Кредитни Уставен Фондове Фондове на  Средства на Средства на Средства Средства
ресурси фонд на банката   населението фирми и др. бюджета и привлечени от на други

всичко организации бюдж. чужбина институти
организации

1 2 3 4 5 6 7 8

ТБ ПЛОВДИВ 768678 40838 22315 110881 324324 138399 - 6299
ТБ АСЕНОВГРАД 65657 6063 1617 24 41437 6842 - 9185
ТБ КАРЛОВО 58967 17891 6306 56 42910 6813 - -11498
ТБ ПЪРВОМАЙ 3711 6278 1031 145 20379 1470 - 2853
ТБ РАЗГРАД 154446 7210 4754 6920 92220 17118 - 21877
ТБ РУСЕ 307576 10090 26510 23145 190116 43711 - 16448
ТБ СИЛИСТРА 109672 3690 7514 9770 67433 16230 - 4942
ТБ СЛИВЕН 137483 8240 6078 7216 70522 33646 - 11964

ТБ НОВА ЗАГОРА 36857 5870 1770 - 17980 8155 - 3043
ТБ СМОЛЯН 79324 3110 4800 7202 55478 8726 - -

ТБ ДЕВИН 40262 6642 598 - 24377 1486 - 3772
ТБ МАДАН 32015 6026 1715 - 23906 3934 - 8003

ТБ ЧЕПЕЛАРЕ 23764 6718 674 32 14559 3670 - 1101
ТБ „СОФИЯ“ 3150117 1210 16614 - 874086 1480510 - 515080
ТБ „СРЕДЕЦ“ 538025 7450 8536 190865 275639 102268 - -54930

ТБ „ДОВЕРИЕ“ 435745 30550 14388 116388 230035 23312 - 14703
ТБ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 325292 14647 6428 3875 272980 31610 - -
ТБ „ВИТОША“ 190280 5850 5820 60787 104158 7989 - 3668
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ТБ „ИСКЪР“ 114400 6560 2701 - 67186 34716 - 2833
ТБ КРЕМИКОВЦИ 146850 7130 5068 - 134064 4 - -85
ТБ „ХЕМУС“ 138228 - 4836 18841 163481 -50553 - 10617
ТБ БОТЕВГРАД 91620 4400 3307 2404 57411 10322 - -
ТБ ЕЛИН ПЕЛИН 35340 - 7601 3051 14933 2659 - 1106
ТБ САМОКОВ 51594 5750 1688 - 30653 10922 - 1759
ТБ СТАРА ЗАГОРА 277860 18320 9521 22333 216880 21195 - 1631

Наименование Кредити и Кредити и Средства Средства Средства Други кредитни Кредитни Кредити за
средства средства на други на ДСК  на ф. ДК и ресурси вложения оборотни
от БНБ от БВБ банки и заемообразно всичко средства

от МФ

9 10 11 12 13 14 15 16

ТБ ПЛОВДИВ - - - - - 125622 1488677 1181476
ТБ АСЕНОВГРАД 2000 - - 7185 - 489 129413 113873
ТБ КАРЛОВО - - - -11498 - 165 564507 491172
ТБ ПЪРВОМАЙ - - - 2853 - 4955 63575 55574
ТБ РАЗГРАД 9900 - - 11977 - 4343 310550 262252
ТБ РУСЕ - - 1168 15280 - -2344 831909 792239
ТБ СИЛИСТРА - - 69 4873 - 93 379038 241975
ТБ СЛИВЕН - - 15537 -3573 - -182 272915 233684
ТБ НОВА ЗАГОРА - - - 3043 - 39 97389 91844
ТБ СМОЛЯН - - - - - 9 147286 115575
ТБ ДЕВИН - - - 3772 - 177 31655 21160
ТБ МАДАН - - - 8003 - -11569 195816 65737
ТБ ЧЕПЕЛАРЕ - - - 1101 - -2990 34998 20278
ТБ „СОФИЯ“ - - 553567 -38487 - 262617 837091 443252
ТБ „СРЕДЕЦ“ - - - -54930 - 8197 389064 362255
ТБ „ДОВЕРИЕ“ - - 639 14064 - 6369 882483 852902
ТБ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - - - - - -4248 342457 315664
ТБ „ВИТОША“ - - - 3668 - 2008  251677 237812
ТБ „ИСКЪР“ - - - 2833 - 404 186746 60464
ТБ КРЕМИКОВЦИ - - - -85 - 669 471674 437037
ТБ „ХЕМУС“ 8948 - 1669 - - -8994 291596 276422
ТБ БОТЕВГРАД - - - - - 13776 161933 99875
ТБ ЕЛИН ПЕЛИН - - - - - -4275 50452 49276
ТБ САМОКОВ - - - 1759 - 822 87034 81943
ТБ СТАРА ЗАГОРА - - - 1631 - -12020 872316 849101

Наименование Банкови к-ти Кредити за КВ Предоставени Средства в  Средства Средства в Други кредитни Недостиг
за капитални от ДК и заемо- външни други банки в БНБ други банки вложения (излишък) на

вложения образно от МФ кредити и кредитни р-си
депозити

17 18 19 20 21 22 23 24

ТБ ПЛОВДИВ 179951 - - - - - 127250 -719999
ТБ АСЕНОВГРАД 6815 - - 3552 3552 - 5172 -63756
ТБ КАРЛОВО 73335 - - 2476 2476 - 1204 -505540
ТБ ПЪРВОМАЙ 222 - - - - - 7779 -26464
ТБ РАЗГРАД 28526 - - 6250 6250 - 13522 -156104
ТБ РУСЕ 25327 - - 14343 14343 - - -524333
ТБ СИЛИСТРА 131 - - 5297 5297 - - -269366
ТБ СЛИВЕН 9051 - - 6510 6510 - 23670 -135432
ТБ НОВА ЗАГОРА 1749 - - - - - 3796 -60532
ТБ СМОЛЯН 26929 - - - - - 4782 -67962
ТБ ДЕВИН 6416 - - - - - - 8607
ТБ МАДАН 130079 - - - - - - -163801
ТБ ЧЕПЕЛАРЕ 14720 - - - - - - -11234
ТБ „СОФИЯ“ 83681 - - 236853 236853 - 73305 2313026
ТБ „СРЕДЕЦ“ 13534 - - 4542 4542 - 8733 148961
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ТБ „ДОВЕРИЕ“ 8058 - - 12999 12999 - 8524 -446738
ТБ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 12877 - - - - - 13916 -17165
ТБ „ВИТОША“ 5431 - - 6227 6227 - 2207 -61397
ТБ „ИСКЪР“ 20090 - - 6191 6191 - - -72346
ТБ КРЕМИКОВЦИ 20108 - - 2951 2951 - 11578 -324824
ТБ „ХЕМУС“ 3138 - - 12036 12036 - - -153368
ТБ БОТЕВГРАД 42448 - - 4502 4502 - 15108 -70313
ТБ ЕЛИН ПЕЛИН 1176 - - - - - - -15112
ТБ САМОКОВ 571 - - - - - 4520 -35440
ТБ СТАРА ЗАГОРА 23215 - - - - - - -594456

Наименование Кредитни Уставен Фондове Фондове на  Средства на Средства на Средства Средства
ресурси фонд на банката   населението фирми и др. бюджета и привлечени от на други

всичко организации бюдж. чужбина институти
организации

1 2 3 4 5 6 7 8

ТБ КАЗАНЛЪК 76715 13710 6153 6033 39864 9026 - 3468
ТБ ТОЛБУХИН 143278 14420 9584 8001 122310 18869 - 4806
ТБ ТЪРГОВИЩЕ 110345 4350 5997 7127 68200 14440 - 6733
ТБ ПОПОВО 40452 6030 1437 - 25644 6903 - 2878
TБ ХАСКОВО 229472 10990 7449 16156 134756 59646 - 16441
ТБ ДИМИТРОВГРАД 77110 14050 3853 6040 54336 1907 - 29
ТБ ШУМЕН 197939 14540 7411 15499 145746 23661 - 12079
ТБ ЯМБОЛ 157425 8490 5629 18468 95996 15828 - 13883
ТБ ЕЛХОВО 41507 6375 1146 - 21386 4933 - 7592
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 697039 58022 38223 - 347775 32512 - 464410
БИОХИМ 1509655 103463 48816 - 342372 25960 285762 678097
ТРАНСПОРТНА Т-КА 693000 93000 34000 5000 250000 10000 200000 46000
ЗКП – ПЛОВДИВ 550042 73642 29548 - 71310 11 - 323690
МИНЕРАЛБАНК 2495972 142864 448354 4348 520919 28837 1217432 8000
СТРОИТ. БАНКА 645770 30000 6153 - 254159 246 4505 552262
ТРАНСП. БАНКА-ВН 248478 29710 17115 640 137106 4083 - 35769
СТОПАНСКА БАНКА 6817202 110919 59001 - 616108 145267 - 32535
ВЪНШНОТЪР. БАНКА - - - - - - - -

ОБЩО 25962468 1130605 1072161 1065137 8902227 3149862 1707699 3028208

Наименование Кедити и Кредити и Средства Средства Средства Други кредитни Кредитни Кредити за
средства средства на други на ДСК  на ф. ДК и ресурси вложения оборотни
от БНБ от БВБ банки и заемообразно всичко средства

от МФ

9 10 11 12 13 14 15 16

ТБ КАЗАНЛЪК - - - 3468 - -1569 472970 439841
ТБ ТОЛБУХИН - - 35 4771 - 34712 584096 546756
ТБ ТЪРГОВИЩЕ - - - 6733 - 3498 238718 216827
ТБ ПОПОВО - - - 2878 - -2440 100026 72904
ТБ ХАСКОВО - - - 16441 - -15966 359685 308433
ТБ ДИМИТРОВГРАД - - - 29 - -3105 408532 148039
ТБ ШУМЕН 12050 - - 29 - -20998 423814 415013
ТБ ЯМБОЛ - - 5200 8683 - -869 401311 310925
ТБ ЕЛХОВО 4043 - - 3549 - 75 72454 52122
ЕЛЕКРОНИКА - 30733 - 2182 - 187322 1191897 471976
БИОХИМ 49112 39788 578541 10458 2 25183 2950655 479624
ТРАНСПОРТНА Т-КА - 26000 20000 - - 55000 2563000 712000
ЗКБ – ПЛОВДИВ - 323690 - - - 51841 1343278 212359
МИНЕРАЛБАНК - - - 8000 - 125218 3433972 681446
СТРОИТ. БАНКА - 35788 - - 278783 36136 1162244 92293
ТРАНСП. БАНКА – ВН - 35610 159 - - 24055 1059825 32268
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СТОПАНСКА БАНКА - - 16086 26449 5667652 135720 13807723 1172617
ВЪНШНОТ. БАНКА - - - - - - - 2277210

ОБЩО 175858 491609 1239647 176004 5946437 985494 47620203 23224563

Наименование Банкови К-ти Кредити за КВ Предоставени Средства в  Средства Средства в Други кредитни Недостиг
за капитални от ДК и заемо- външни други банки в БНБ други банки вложения (излишък) на

вложения образно от МФ кредити и кредитни р-си
депозити

17 18 19 20 21 22 23 24

ТБ КАЗАНЛЪК 27358 - - 3432 3432 - 2339 -396255
ТБ ТОЛБУХИН 37340 - - 9231 9231 - - -440818
ТБ ТЪРГОВИЩЕ 10997 - - 3802 3802 - 7092 -128373
ТБ ПОПОВО 24511 - - 2532 2532 - 79 -59574
ТБ ХАСКОВО 51252 - - - - - - -130213
ТБ ДИМИТРОВГРАД 260493 - - - - - - -331422
ТБ ШУМЕН 1630 - - 7164 7164 - - -225875
ТБ ЯМБОЛ 69962 - - 5720 5720 - 14704 -243886
ТБ ЕЛХОВО 13409 - - 1115 11115 - 5808 -30947
ЕЛЕКТРОНИКА 536256 - - 48692 - 48692 134973 -494858
БИОХИМ 1272717 226433 99767 352111 - 352111 520003 -1441000
ТРАНСПОРТНА Т-КА 1385000 106000 38000 1000 1000 - 312000 -1870000
ЗКБ – ПЛОВДИВ 758984 - 16061 3927 3927 - 351947 -793236
МИНЕРАЛБАНК 784819 - - 32999 32999 - 1934708 -938000
СТРОИТ. БАНКА 660356 280284 51789 12080 12080 - 65442 -516474
ТРАНСП. БАНКА-ВН 907154 - 31013 4507 - - 84883 -811347
СТОПАНСКА БАНКА 6763345 4919886 - 673132 589257 83878 278743 -6990521
ВЪНШНОТЪР. БАНКА - - - - - - - -

ОБЩО 15096222 5532603 236630 1630171 1140986 484678 4178805 -21657735

Брой ТБ 68
Приложение № 4

СПРАВКА
за кредитните ресурси и кредитните вложения на Българска народна банка

(млн. лв.)

Наименование отчет
30.06.[19]90 г.

1
I. КРЕДИТНИ РЕСУРСИ – ВСИЧКО 30475
в това число:
а) фондове на банката 303
б) маса на наличните парични средства в населението
 и в касите на фирмите и търговските банки 6936
в) с-ва по с/ки с цен. отчит. от тях: 20839
– Българска външнотърг. банка 5222
– Държавна спестов. каса 15617
г) безлихв. резерви на ТБ 688
д) фондове и съучастие 1021
е) депозити 688

II. КРЕДИТНИ ВЛОЖЕНИЯ – ВСИЧКО 30151
в това число:
а) вземания от бюджета 7475
б) вземания от ТБ 12947
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в) съучастия 1021
г) преводи 8493
д) други 215

Забележка: 1. Разликата между сумата на кредитните ресурси и кредитните вложения в раз-
мер на 324 млн. лв. се дължи на намалението на вземанията от бюджета, поради взета операция на
11.07.1990 г. във връзка с изпълнение на т. 5 от ПМС № 24 от 1990 година.

2. В сумата по раздел I, буква „в“, абзац „БВБ“ е включена и сумата от 2 130 млн. лв, пред-
ставляващо компенсирано дебитно салдо на БНБ, за която счетоводна операция  е взета на
11.07.1990 г. Със същата сума са увеличени преводите в раздел I, буква „г“.

Приложение № 5
23.7.1990 год.

СПРАВКА
за предявените и одобрени искания на кредити за попълване

кредитните ресурси на банките за месец юли  1990 г.
хил.лв.)

Наименование                                                 Недостиг на ресурси Коригиран  Искания на Договорен к-т Разлика Разлика
Отчет Корекция от  Прот.   недостиг ресурси за за допълване (к5 – к6) (к5 – к6)

30.06.90 г. регул. 24 и 32 на ресурси м. юли 1990 г. на ресурс на ТБ (положителна) (отрицателна)
намаление увеличение

1 2 3 4 5 6 7 8

ТБ БЛАГОЕВГРАД 245719 - - 245719 270000 200000 70000 -
ТБ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 77072 20251 - 56821 77072 77072 - -
ТБ ПЕТРИЧ 419 - - 419 5420 2420 3000 -
ТБ БУРГАС 112664 - - 112664 112664 112664 - -
ТБ ВАРНА 254224 - 25767 279991 295991 283000 12991 -
ТБ ПРОВАДИЯ 45902 - 714 46616 46500 46400 100 -
ТБ В. ТЪРНОВО 219386 - - 219386 218386 219386 - -
ТБ Г. ОРЯХОВИЦА 167440 - - 167440 167440 167440 - -
ТБ ЛЯСКОВЕЦ 88526 - - 88526 9000 9000 - -
ТБ ВИДИН 182173 - 11101 193274 185000 185000 - -
ТБ ВРАЦА 274569 - 11870 286439 306000 275000 31000 -
ТБ МЕЗДРА 84908 - 6776 91684 92334 84908 7426 -
ТБ ГАБРОВО 279851 - - 279851 280000 280000 - -
ТБ КЪРДЖАЛИ 23378 - 29040 52418 52418 36000 16418 -
ТБ КЮСТЕНДИЛ 34598 - 5141 39739 30000 30000 - -
ТБ БОБОВДОЛ 16002 - - 16002 20000 20000 - -
ТБ СТ. ДИМИТРОВ 66503 - 24563 91066 91066 67000 24066 -
ТБ ЛОВЕЧ 210656 - - 210656 210656 210656 - -
ТБ ТРОЯН 67928 - 4404 72332 75032 75032 - -
ТБ МИХАЙЛОВГРАД 141796 - - 141796 141800 141800 - -
ТБ ПАЗАРДЖИК 253978 3395 - 250583 253978 250583 3395 -
ТБ ПЕЩЕРА 10198 - - 10198 11000 11000 - -
ТБ ПЕРНИК 241374 784 - 240590 255000 255000 - -
ТБ ПЛЕВЕН 520859 - - 520859 520859 520859 - -
ТБ ЧЕРВЕН БРЯГ 169725 - - 169725 169725 169725 - -
ТБ ПЛОВДИВ 719999 53000 - 666999 720000 720000 - -
ТБ АСЕНОВГРАД 63756 13202 - 50554 74600 74600 - -
ТБ КАРЛОВО 505540 - 2765 508305 505540 505540 - -
ТБ ПЪРВОМАЙ 26464 - - 26464 26464 26464 - -
ТБ РАЗГРАД 156104 - 23000 179104 165000 165000 - -
ТБ РУСЕ 524333 - 38206 562539 524333 524333 - -
ТБ СИЛИСТРА 269366 784 - 268582 269366 269366 - -
ТБ СЛИВЕН 135432 12000 - 123432 146856 135432 11424 -
ТБ НОВА ЗАГОРА 60532 - - 60532 64500 64500 - -
ТБ СМОЛЯН 67962 7677 - 60285 67962 60285 7677 -



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
329

ТБ ДЕВИН -8607 - - -8607 -8607 -8607 - -
ТБ МАДАН 163801 - - 163801 163801 163801 - -
ТБ ЧЕПЕЛАРЕ 11234 - 696 11930 16000 13334 2566 -
ТБ „СОФИЯ“ -2313026 - - -2313026 -2313026 -2313026 - -
ТБ „СРЕДЕЦ“ -148961 - - -148961 -148961 -148961 - -
ТБ „ДОВЕРИЕ“ 446738 - 27576 474314 550000 50000 50000 -
ТБ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 17165 - 3789 20954 20000 20000 - -
ТБ „ВИТОША“ 61397 24990 - 36407 70000 70000 - -
ТБ „ИСКЪР“ 72346 - 20699 93045 93045 80000 13045 -
ТБ КРЕМИКОВЦИ 32824 156079 - 168745 320000 320000 - -
ТБ „ХЕМУС“ 153368 2150 - 151218 160000 80000 80000 -
ТБ БОТЕВГРАД 70313 - - 70313 75929 74829 1100 -
ТБ ЕЛИН ПЕЛИН 15112 - - 15112 20000 20000 - -
ТБ САМОКОВ 35440 - 4435 39875 4000 3700 3000 -
ТБ СТАРА ЗАГОРА 594456 41357 - 553099 594456 553099 41357 -
ТБ КАЗАНЛЪК 396255 - - 396255 420000 40400 16000 -
ТБ ТОЛБУХИН 440818 24592 - 416226 434445 440818 - 6373
ТБ ТЪРГОВИЩЕ 128373 3882 - 124491 140000 140000 - -
ТБ ПОПОВО 59574 507 - 59067 59800 59700 100 -
ТБ ХАСКОВО 130213 7140 - 123073 123073 123073 - -
ТБ ДИМИТРОВГРАД 331422 - 6183 337605 341670 331422 10248 -
ТБ ШУМЕН 225875 - 23100 248975 250000 240000 10000 -
ТБ ЯМБОЛ 243886 - - 243886 244000 244000 - -
ТБ ЕЛХОВО 30947 - - 30947 30947 30947 - -
ЕЛЕКТРОНИКА 494858 - 10150 505008 520000 509858 10142 -
БИОХИМ 1441000 - - 1441000 1441000 1441000 - -
ТРАНСПОРТНА Т-КА 1870000 160000 - 1710000 1870000 1870000 - -
ЗКБ – ПЛОВДИВ 793236 - - 793236 793236 793236 - -
МИНЕРАЛБАНК 938000 - - 938000 938000 938000 - -
СТРОИТ. БАНКА 516474 - - 516474 517472 517472 - -
ТРАНСП. БАНКА-ВН 811347 - - 811347 833347 823347 10000 -
СТОПАНСКА БАНКА 6990521 20000 - 6970521 6991000 6971000 20000 -
ВЪНШНОТЪР. БАНКА - - - - - - - -

ОБЩО 21657735 551790 279975 21385920 22144589 21695807 455155 6373

Брой ТБ 68

ЦДА, ф. 132б, оп. 34, а.е. 16, л. 270–298. Оригинал. Машинопис.

№ 523

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ФИРМАТА „КАН-АМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

СЪРВИСИС ИНКОРПОРЕЙТИД“ , ВАШИНГТОН, Д-Р ТЕД ТОДОРОВ ДА СЪЗДАДЕ БАНКА С
НАИМЕНОВАНИЕ „КАН-АМ ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БАНКА“ С УСТАВЕН КАПИТАЛ

15 000 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА И СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ

София, 15 октомври 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 66
Заседание на 15 октомври 1990 година

Заседават:  Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват: Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Я. Калъчева, Д. Ананиев, Вл. Владими-

ров, Ст. Млъзев, Л. Филипов
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Заседанието се откри в... на подпис

Дневен ред:
1. Предложение за създаване на чуждестранна акционерна банка в София, България.

Докладва: Ив. Драгневски
По т. 1 от дневния ред Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 100 от Указ № 56 на Държавния съвет и чл. 5, ал. 3, т. 4 от Постановле-
ние № 2 от 15.02.1989 г. на Министерския съвет, разрешава на д-р Тед Тодоров – изпълнителен
вице президент на фирма „КАН-АМ“ Интернешънъл сервиз инкорпорейд“ Вашингтон – САЩ, да
създаде в България чуждестранна акционерна търговска банка с начален капитал 15 млн. щ. дола-
ра, които да бъдат внесени по депозитна сметка в българска търговска банка, преди регистриране-
то є в Софийски градски съд.

Наименованието на банката е „КАН-АМ Интернационална банка“ със седалище гр. София,
България.

Предметът на дейност на банката е предоставяне на кредити и извършване на други банко-
ви услуги с цел стимулиране на българската икономика и подпомагане на български граждани, за
развитие на ефективен частен бизнес, при спазване на българското законодателство.

Преди да се даде банкова лицензия във връзка с регистрирането на банка „КАН-АМ Ин-
тернационална банка“ в Софийски градски съд, следва да се представят в Българската народна
банка и следните данни и документи:

1. Учредителните документи, включително и устав на банката и други вътрешноустройст-
вени правилници;

2. Състав на Управителния и Контролния съвети на банката и биографични данни, съдър-
жащи информация за професионалната им квалификация и опит в банковото дело.

Изпълнението се възлага на Вл. Владимиров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

BULGARLEASING
8q Slavyanska Str., 1000 - Sofia
Telephone 870741 Telex: 23490, 23499

Date 12.10.90
Our ref 17,00,204
До председателя на Българска народна банка
Тук

Към наше писмо от 4.10.1990 година

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с предложението на американската фирма „CAN-AM International Sevices“ –
Вашингтон за създаване на банка в България, направихме проучване в съответствие с примерните
указания за въпросите, които представляват интерес за Вас при оценката за целесъобразността на
исканията на чуждестранни фирми за създаване на банки у нас.

В резултат на това предлагаме отговорите на фирмата на петте въпроса (дадени ни от
г-н Ананиев). Текстът на телефаксните съобщения сме превели на български, който превод
прилагаме към оригиналите.

На тази база моля да разгледате предложението и да ни уведомите за Вашето решение.
Оставаме в очакване на Вашето решение.

Ген. Директор: Сл. Първанов
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На вниманието на:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
СОФИЯ

Уважаеми Господине,

Ние имаме предложение за създаване на частна международна банка в София с тенденция
след време да създадем и клонове в големите градове на България. Името на банката ще бъде
КАН-АМ Интернешънъл банк.

Функциите на банката ще бъдат – стимулиране на българската икономика на световно ни-
во и ще подпомагаме предимно български граждани за развитие на ефективен частен бизнес. За
една година ний ще започнем да функционираме като първостепенна световна банка. Нашият на-
чален капитал ще е 5–25 милиона щ. дол. И в течение на една година ще имаме минимум 1 мили-
ард щ. д.

Вярваме, че нашата банка ще бъде активна част в българската икономика и в международ-
ното банково общество.

Бихме желали да започнем бизнес до м. януари 1991 година (очаквано).
Моля приемете нашата оферта само като предварителна, а ний сме предоставили на „Бул-

гарлизинг“ –АФ подробна информация, която ще ви помогне при преценката на предложението.
Надяваме се да работим с Вас за подобряване на положението в България и за това българс-

ката икономика да стане конкурентноспособна на световния пазар, и ний можем да направим това.
Сърдечни поздрави,

Д-р Тед Тодоров
Изпълнителен вицепрезидент*

* Оригиналът на това писмо е написан на английски език, а текстът му се публикува тук по
приложения към протокола превод.

ДО: Г-Н СЛАВЧО ПЪРВАНОВ
Генерален директор на Булгарлизинг

ГОСПОДА,

В отговор на вашите 6 въпроса, позволете ми да отговаря както следва:
1. КАН-АМ Интернационална банка.
Това ще бъде акционерна банка.
2. Международно банково дело
Заеми за българи за започване на бизнес.
3. Начален капитал 5–25 000 000 (милиона)
 Квотите на участниците ще бъдат уточнени по време на срещата ни и ще се опитаме да

представим тези подробности на съответните ви власти при посещението ни в София през този
месец.

4. Управленските кадри ще бъдат избрани между кадрите на световния банков пул, а конт-
ролният съвет ще бъде моделиран според световната американска банка.

5. Очакваме след уреждане на всички подробности първият работен ден да бъде ноември
1990 – януари 1991 най-късно.

6 а) Подробният протокол ще бъде предоставен на съответните власти по време на посеще-
нието ни в София този месец. Трябва ни време, за да подготвим всички подробности. Но банката
ще следва модела на Световната банка.

б) Статутът и правилника на банката ще бъдат както тези на световните банки.
в) Всички висши служители от персонала ще бъдат интервюирани и назначавани от Упра-

вителния съвет на КАН-АМ и ще представим пълен списък с имената и подробни данни.

КАН-АМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ*
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* Оригиналът на това писмо е написан на английски език, а текстът му се публикува тук по
приложения към протокола превод.

ЦДА, ф. 132б, оп. 34, а.е. 16, л. 387–389, 391. Оригинал. Машинопис.

№ 524

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ БНБ
АКЦИИ В СЛИВЕНСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА В РАЗМЕР НА 7 400 000 ЛЕВА ДА БЪДАТ

ПРОДАДЕНИ НА БАНКАТА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ

София, 19 октомври 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 69
Заседание на 19 октомври 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват: Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Я. Калъчева, Вл. Владими-

ров, Ст. Млъзев и Л. Филипов.
 Заседанието се откри в  – на подпис

Дневен ред:
1. Обсъждане искането на Банката за земеделски кредит за закупуване на притежаваните от

Българска народна банка акции в Сливенската търговска банка.
По т. ч 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие притежаваните от Българската народна банка акции в Сливенската търговс-
ка банка в размер на 7 400 000 лева да бъдат продадени на Банката за земеделски кредит.

Сумата да бъде възстановена на Българска народна банка.
Изпълнението на решението се възлага на гл. счетоводител на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 27. Оригинал. Машинопис.

№ 525

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТЪРГОВСКА БАНКА „СОФИЯ“ АД, КАТЯ ИВАНОВА, ДА ПОЛОЖИ
МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА

НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

София, 23 октомври 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 71
Заседание на 23 октомври 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
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Отсъствуват:
Присъствуват:  Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Ст. Млъзев, Я. Калъчева,

Вл. Владимиров, Л. Филипов и В. Пауновска.
Заседанието се откри в  9 часа

Дневен ред:
1. Предложение за осигуряване на средства за погасяване на безлихвен кредит на Минис-

терство на народната просвета.
Докладва: Ст. Млъзев

По т. ч 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Възлага на Катя Иванова – председател на ТБ „София“ АД да положи максимални уси-
лия за издължаване на кредита от Министерство на народната просвета до 31.12.1990 г.

2. При невъзможност за издължаване на кредита до 31.12.1990 г. от Министерство на на-
родната просвета, възлага на Стефан Млъзев да направи предложение пред  УС на БНБ за източ-
ника за издължаването му след 1.01.1991 г.

[- - -]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски

 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
[Върху документа – надпис:]
Протокол № 71 на УС, раздаден на:
К. Иванова
Ст. Млъзев

ТЪРГОВСКА БАНКА „София“ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ТУК

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Позволяваме си отново да повдигнем въпроса по разрешения от Българска народна банка и
ползуван от Министерството на народната просвета кредит за капитални вложения в размер на
16 304 х[ил]. лв. Съгласно сключения договор за кредит за капитални вложения № 1/28.03.83 г. кре-
дита е безлихвен, с краен срок за издължаване 1985 г. и източник за погасяване – неусвоените сред-
ства по плана за капиталните вложения от Републиканския бюджет за 1983, 1984 и 1985 години.

С писмо № 43-4723/31.03.83 г. дирекция „Транспорт и съобщения“ при Българска народна
банка – Централно управление ни уведомява за разрешаване на кредита, като поема и ангажимент
за съдействие по отношение издължаването на кредита.

В момента дълга по кредита възлиза на 156 622 95.29 лв., въпреки, че крайния срок за по-
гасяването му отдавна е изтекъл.

Софийската градска банка на два пъти – през 1985 и 1986 г. с писмо № 08-18461/28.02.85
г. и 08-11788/05.08.80 г. е търсила съдействието на Българска народна банка – Централно управ-
ление за срочното издължаване на кредита, но действени мерки и до днес не са предприети. Пре-
поръчано ни бе да приложим разпоредбата на чл. 4 от договора, но това е невъзможно, тъй като
Министерството не разполага със средства по други източници.

Нашето виждане е, че така разрешения кредит от Българска народна банка – Централно уп-
равление е несъбираем. Освен това искаме да поясним още веднъж, че кредита е безлихвен, а как-
то Ви е известно, от 1.01.90 г. Софийската градска банка се преобразува в акционерно дружество.
Неиздълженият кредит заангажира и голяма част от кредитните ни ресурси.

Молим за Вашата активна намеса и съдействие за издължаването на разрешения кредит на
Министерството на просветата или отнасянето му в загуба на Българска народна банка.
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27.08. 90
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Иванова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 31–33. Оригинал. Машинопис.

№ 526

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ БНБ
АКЦИИ В ПОПОВСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА В РАЗМЕР НА 3 690 000 ЛЕВА ДА БЪДАТ

ПРОДАДЕНИ НА ШУМЕНСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА

София, 1 ноември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 72
Заседание на 1 ноември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев.
Отсъствуват
Присъствуват:  Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Я. Калъчева, Л. Филипов,

Ст. Млъзев, Вл. Владимиров.
 Заседанието се откри в – на подпис

Дневен ред:
1. Обсъждане искането на  Шуменската  търговска банка за закупуване на притежаваните

от Българска народна банка акции в Поповската търговска банка.

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие притежаваните от Българска народна банка акции в Поповската търговска
банка в размер на 3 690 000 лв. да бъдат продадени на Шуменската търговска банка.

Сумата да бъде възстановена на Българска народна банка.
Изпълнението на решението се възлага на главния счетоводител на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 34. Оригинал. Машинопис.
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№ 527

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ НОРМАТИВЪТ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ БЕЗЛИХВЕНИ РЕЗЕРВИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

ВЪРХУ ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ДА СЕ ПОВИШИ НА 7 НА СТО, С РЕШЕНИЕ ДО КРАЯ
НА 1990 Г. БНБ ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРЕДИТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НАД ДОГОВОРЕНИТЕ, И С РЕШЕНИЕ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ,
КОИТО ПРЕВИШАВАТ УТВЪРДЕНИЯ НОРМАТИВ НА НАМАЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ЗА

ОБОРОТНИ СРЕДСТВА, ДА ОТЧИСЛЯВАТ МИНИМАЛЕН БЕЗЛИХВЕН РЕЗЕРВ В РАЗМЕР НА
10 НА СТО ОТ ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА

София, 2 ноември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 74
Заседание на 2 ноември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват:  Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Я. Калъчева, Ст. Млъзев,

Вл. Владимиров, Л. Филипов, В. Пауновска и В. Василева
 Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
1. Обсъждане докладна записка от Л. Филипов относно изпълнението на утвърдените на

търговските банки нормативи за най-голямото допустимо увеличение или най-малкото намаление
на общия дълг в левове на фирмите и другите организации към съответната банка на 30.09.1990 г.

Докладва: Л. Филипов
2. Обсъждане докладна записка от Вл. Владимиров относно допуснати превишения на ут-

върдени от УС на БНБ нормативи по кредитите за оборотни средства и лимити по капитални вло-
жения на някои търговски банки.

Докладва: Вл. Владимиров
[...]
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.1. Считано от м. декември 1990 г., нормативът на задължителните минимални безлихве-
ни резерви на търговските банки върху привлечените от тях средства, се определя на 7 на сто.

Регулирането на норматива да се извършва месечно.
1.2. До края на 1990 година, Българската народна банка да не предоставя допълнителните

кредити на търговските банки за рефинансиране, над договорените.
1.3. Дава право на търговските банки да се договарят помежду си при пазарни условия, за

преотстъпване на кредитни лимити.
Отговорници по т. 1: Л. Филипов,

Я. Калъчева,
Вл. Владимиров

По т. 2 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

2.1. Възлага на Вл. Владимиров да уведоми писмено търговските банки, които към
30.09.1990 г. не са спазили утвърдените нормативи по кредитите за оборотни средства и лимити-
те за капитални вложения, за предприемане на съответните мерки и спазване на нормативите.

2.2. Считано от м. декември 1990 г., търговските банки, които превишават утвърдения нор-
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матив на намаление кредитите за оборотните средства, да отчисляват минимален безлихвен резерв
в размер на 10 на сто от привлечените от тях средства.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски

 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
[- - -]
[О.М.:]
По т. 2.2 не съм съгласна. Р. Нацева
По т. 2.2, т. 3.1 и т. 9.1 не съм съгласен [- - -]
Не съм съгласен с т. 7. Вл. Владимиров

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ
Г-н Иван Драгневски

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Л. Филипов – н-к управление „Банкови регулатори  и анализи“

Господин ДРАГНЕВСКИ,

Анализът на данните за изпълнение на утвърдените с протокол № 24 от 19 април т.г. на УС
на БНБ нормативи за най-голямото допустимо увеличение или на необходимото най-малко нама-
ление на общия дълг в левове на фирмите и другите организации към съответната банка към
30.09.1990 г. показва, че фактическият дълг по кредитите за оборотни средства в лева на
30.09.1990 г. възлиза на 25 585 млн. лв. и нараства спрямо същия период на миналата година с 692
млн. лв. при некорегирана база, в резултат на което превишението на норматива възлиза на 1 688
млн. лв.

До днес все още липсва информация за изпълнението на норматива от отделните търговс-
ки банки, което не позволява да се прави пълен анализ за банките – носители на неизпълнението
на норматива и за причините за това неизпълнение. Но ако вземем за база състоянието на дълга по
кредитите за оборотни средства на специализираните ТБ към 31.12.1989 г., за което разполагаме
с данни, можем да направим извода (разбира се при известна условност), че основни носители на
нарастването на дълга са именно специализираните ТБ, тъй като дългът на тези банки към
30.09.1990 г. спрямо дълга към 31.12.1989 г. се е увеличил с 1 525 млн. лева.

Що се отнася до причините, довели до неизпълнението на норматива, считаме, че като ос-
нова може да се посочи тази, че при рефинансирането на търговските банки се е допуснало още
при договарянето на кредитните ресурси за попълване на недостига им за третото тримесечие да
се наруши норматива от отделните банки (главно от четири специализирани банки ЗКБ – Пловдив,
Стопанска банка, БСИ и „Балканбанк“, София). В тази връзка ще отбележа, че още при анализа на
причините за неизпълнението на норматива към 30.06.1990 г. бе посочено, че е във възможности-
те на БНБ, наблюдаваща кредитните ресурси на страната и извършваща основното рефинансира-
не, да въздействува пряко още при договарянето с търговските банки, а така също и да контроли-
ра изпълнението на тези договори през самото тримесечие и своевременно да се вземат мерки за
недопускане нарушаването на нормативите от отделните търговски банки. Следователно, може да
се направи извода, че през отчетното тримесечие не са били използвани възможностите на рефи-
нансирането за регулиране на кредитите.

По отношение изпълнението на норматива през четвъртото тримесечие, считам, че то след-
ва да се осигури също така преди всичко при договарянето на кредитните ресурси с търговските
банки за този период. Заедно с това предлагам да бъдат използвани и възможностите на другия ре-
гулатор – задължителните минимални безлихвени резерви, като равнището на този показател се
повиши от 5 на 7 на сто, считано от м. ноември т.г. С това ще се спомогне за намаляване на въз-
можностите на ТБ за кредитиране на фирмите до края на годината с около 200 млн. лева. Целесъ-
образно ще бъде също така, регулирането на норматива да се извършва месечно, а не тримесечно,
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тъй като стават значителни изменения в обема на привлечените средства от банките през отделни-
те месеци.

1.10.1990 г.
Н-К УПРАВЛЕНИЕ: Л. Филипов

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Г-н Ив. Драгневски

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Владимир Владимиров – началник управление „Банков надзор“

ОТНОСНО: Допуснати превишения на утвърдени от Управителния съвет на БНБ нормативи по
кредитите за оборотни средства и лимити по капитални вложения от някои търговски банки

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В  съответствие с разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т.1 от Правилника за банките и протоколно
решение № 24 от 19 април 1990 година, Управителния съвет на Българската народна банка, с цел
ограничаване през 1990 година нарастването на паричната маса в обръщение, определи на търгов-
ските банки норматив, за най-голямото допустимо увеличение или за най-малкото намаление на
общия дълг в левове на фирмите и другите организации към съответната банка.

1. ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯТ НОРМАТИВ Е
КАКТО СЛЕДВА:

– към 30.06.1990 г. – 98 на сто спрямо остатъка от дълга по кредитите към 30.06.1989 го-
дина;

– към 30.09.1990 г. – 96 на сто спрямо остатъка от дълга по кредитите към 30.09.1989 го-
дина;

– към 31.12.1990 г. – 95 на сто спрямо остатъка от дълга по кредитите към 31.12.1989 г.
От извършения анализ по отчетите на търговските банки към 30 септември т.г., се устано-

виха някои съществени превишения на утвърдените по-горе нормативи.
Като цяло търговските банки превишават компенсирано норматива с 312 млн. лева

(справка – приложение № 1).
От общо 67 търговски банки, 26 (справка-приложение № 2), са допуснали превишение на

утвърдения им норматив. Това превишение (некомпенсирано), възлиза на 1 175 579 хил. лева.
По значителни отклонения от норматива са допуснали следните търговски банки:
– Стопанска банка 178 489 х. лв. (14.61% )
– Земеделска и кооперативна банка – Пловдив 122 869 х. лв. (24.82%)
– ТБ „Кремиковци“ 122 191 х. лв. (49.79%)
– БСИ „Минералбанк“ 113 828 х. лв. (17.53%)
– ТБ „Електроника“ 94 417 х. лв. (27.54%)
– ТБ Казанлък 85 123 х. лв. (22.58%)
– ТБ „Биохим“ 59 451 х. лв. (14.12%)
– ТБ „Средец“ 56 619 х. лв. (19.03%)
– ТБ Габрово 55 758 х. лв. (16.78%)
– ТБ Лясковец 18 804 х. лв. (16.08%)
– Транспортна банка – Варна 13 619 х. лв. (21.50%)
От горните данни е видно, че е допуснато нарастване на норматива процентно до 49.79 на

сто (ТБ Кремиковци) и стойностно до 178 489 хил. лв. (Стопанска банка).
В подкрепа на извода за недостатъчно ефективното използуване на оборотния капитал, как-
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то от отделните търговски банки, така и за страната като цяло, е и обстоятелството, че обема на
производството за деветмесечието на т.г. е по-малък средно с 10–12 на сто спрямо същия период
на 1989 година.

Забележка: базисните показатели за 1989 година, отразени в приложения № № 1 и 2 са при-
ведени в съпоставим вид с отчета към 30.09.1990 година.

2. ПО КРЕДИТИТЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ
Кредитите за капитални вложения в лева към 30.11.1990 година не превишават размера на

ползваните капитални вложения за деветмесечието на 1989 г. (95.2 на сто).
Превишението на ползваните кредити за капитални вложения във валута към деветмесечи-

ето на 1990 година се дължи на преизчисления през м. май 1990 година курс на лева спрямо щат-
ския долар.

ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВЕНИТЕ ПО-ГОРЕ КОНСТАТАЦИИ ПРЕДЛАГАМ:
1. Търговските банки – Кремиковци, „Електроника“, Земеделска и кооперативна банка, Ка-

занлък, Транспортна банка, Средец, Минералбанк, Лясковец, Габрово, Стопанска банка и Биохим,
които към 30 септември т.г. не са спазили утвърдения норматив, да бъдат писмено уведомени за
предприемане на съответните мерки и спазване на нормативите през бъдещите отчетни периоди.

2. От месец ноември т.г. регулирането на минималния безлихвен резерв да се извършва
ежемесечно.

3. Считано от месец ноември т.г. всички търговски банки, които превишават утвърдения
норматив за намаление на кредитите за оборотни средства, да отчисляват минимален безлихвен
резерв в размер на 10 на сто от привлечените от тях средства.

Приложение: съгласно текста
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Вл. Владимиров

София
1 ноември 1990 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 38–41, 43–45, 48–51. Оригинал. Машинопис.

№ 528

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОТЗОВАВАНЕ ДО КРАЯ
НА 1990 Г. НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БНБ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ СЪВЕТИ

НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

София, 2 ноември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 74
Заседание на 2 ноември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват:  Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Я. Калъчева, Ст. Млъзев,

Вл. Владимиров, Л. Филипов, В. Пауновска и  В. Василева
 Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
6. Предложение за постепенно излизане на представителите на Българска народна банка от

управителните и контролните съвети на търговските банки.
Докладва: Ив. Драгневски

[...]



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
339

По т. 6 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Възлага на Димитър Ананиев да подготви писмо до търговските банки за отзоваване до
края на 1990 г. представителите на Българската народна банка в управителните и контролните съ-
вети на търговските банки.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски

 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова
[...]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 38–41. Оригинал. Машинопис.

№ 529

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТАВА НА ПЛЕВЕНСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА, НАПРАВЕНИ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НЕЙНИТЕ АКЦИОНЕРИ

София, 15 ноември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 77
Заседание на 15 ноември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват: Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Я. Калъчева, Ст. Млъзев,

Л. Филипов, Вл. Владимиров.
 Заседанието се откри в  на подпис

Дневен ред:
1. Одобряване изменение на Устава на Плевенската търговска банка.

Докладва: Р. Нацева
[...]
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

 На основание чл. 21 от Правилника за банките, одобрява изменението на Устава на Пле-
венската търговска банка отразено в протокола на общото събрание на акционерите, състояло се
на 6.11.1990 година.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски

 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ПЛЕВЕНСКА ТЪРГОВСКА БАНКА – Плевен, 06.11.1990 год.
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДО
№ 00-917 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
СОФИЯ

С протоколно решение № 2/06.11.1990 година на Общото събрание на акционерите на Пле-
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венската търговска банка – АД се извърши корекция на Устава на чл. 1 ал. 3, чл. 5 ал. 1 и чл. 17 ал. 1.
В изпълнение на чл. 21 от Правилника за банките, молим горната промяна на Устава да бъ-

де одобрена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. Савов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА
ПЛЕВЕНСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА – АД

1. Чл. 1, ал. 3 да добие следната редакция:
„Акционери на банката могат да бъдат фирми, банки, физически дееспособни лица и други

организации“.
2. Чл. 5, ал. 1 да добие следната редакция:
„Уставният фонд на банката е 32130 хил. лв., разпределен на 32130 броя акции по 1000 лв.

всяка една от тях.
3. Чл. 17, ал. 1 да добие следната редакция:
„Правото на глас от акционерите се упражнява от ръководителя на юридическото лице-

фирма, банка, организация – акционери или от длъжностно физическо лице или упълномощено от
него по съответния ред друго лице“.

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 87, 91–92. Оригинал. Машинопис.

№ 530

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ
НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА ПОЛУЧЕНИТЕ СУМИ В ОБЩ РАЗМЕР НА
27 000 000 ЛЕВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ДЯЛОВОТО УЧАСТИЕ НА БНБ В ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

НА НЯКОИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ

София, 3 декември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 83-А
Заседание на 3 декември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Г. Колев, Г. Петков, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Я. Калъчева,
Ст. Млъзев, Вл. Владимиров, Л. Иванов, В. Василева, В. Пауновска

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
1. Предложение за възстановяване на Българската външнотърговска банка заемообразно

получените суми за допълване на деловото участие на БНБ в основния капитал на някои търговс-
ки банки.

Докладва: Г. Колев
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

 Дава съгласие да бъдат възстановени на Българската външнотърговска банка заемообраз-
но получените суми в размер на 27 млн. лв. за допълване на деловото участие на БНБ в основния
капитал на някои търговски банки.
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Сумите да се преведат от фонд „Запасен“ на Българската народна банка.
Изпълнението на решението се възлага на главния счетоводител на БНБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

СПРАВКА

ОТНОСНО: Писмо № 014405/22.11.1990 г. на БВБ.

На 31.08.1987 година по банково бордеро № 903186 е преведена от БВБ сумата 10 млн. ле-
ва за попълване на деловото участие на БНБ в основния капитал на Транспортна банка – Варна.
На 3.09.1987 година с банково бордеро № 903271 е преведена сумата 10 млн. лева за делово учас-
тие на БНБ в основния капитал на Земеделска и кооперативна банка – град Пловдив. Тези средс-
тва са били заемообразно предоставени от БВБ и са отчетени по фонд „Кредитиране в левове“ при
БНБ. На 3.09.1987 година БНБ превежда от така попълнения фонд „Кредитиране в левове“ на Зе-
меделска банка – Пловдив сумата 15 млн. лева и на Транспортната банка Варна сумата 5 млн. лева.

С банково бордеро № 900875 от 28.III.1989 година БВБ превежда сумата 7 млн. лева, кои-
то на 30.03.1989 г. БНБ предоставя на банка „Транспортна техника“ отново за делово участие.

Предоставените общо 27 млн. лева през 1987 и 1989 г. от БВБ заемообразно на БНБ не са
възстановени до момента. С протокол № 68/18 октомври 1990 г. на УС на БНБ е взето решение за
обединяване на фонд „Кредитиране и дялово участие в левове“, фонд „Запасен“ и фонд „Стопан-
ски риск“ в един общ фонд с наименование фонд „Запасен“.

Възможността за възстановяване на сумата от 27 млн. лева на БВБ в настоящия момент
може да стане от фонд „Запасен“ по решение на УС на БНБ.

В. Пауновска

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 155–156. Оригинал. Машинопис.

№ 531

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
НОРМАТИВ ЗА МИНИМАЛНО ДОПУСТИМИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ЗА ПОКРИВАНЕ
НА КРЕДИТНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ НА „СИРБАНК“ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА – 8 НА

СТО, И ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ВСИЧКИ
КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ – 20 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИТЕ

РЕСУРСИ НА БАНКАТА

София, 11 декември  1990 г.

ПРОТОКОЛ № 90
Заседание на 11 декември  1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев, Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов,
Д. Ананиев, Я. Калъчева, Ст. Млъзев, Л. Филипов, Вл. Владимиров

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в ... на подпис
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Дневен ред:
1. Определяне на нормативи и изисквания на банковата дейност на „Сирбанк“.
Във връзка с даденото съгласие за учредяването на специализирана търговска банка и на

основание чл. 6 от Правилника за банките, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Определя норматив за най-малко допустимия относителен дял, в който кредитните вло-
жения на банката следва да бъдат покрити със собствени средства – 8 на сто.

2. Определя норматив за най-големия допустим относителен дял на сумата на всички кре-
дити, предоставени на едно и също юридическо или физическо лице – 20 на сто  от собствените
ресурси на банката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[Върху документа – надпис:]
Протокол № 90/11.12.90 г. получен от: Вл. Владимиров.

ПРОТОКОЛ

Днес 20 ноември 1990 година се състоя учредително събрание на Специализирана търгов-
ска банка „СИРБАНК“,  с чуждестранно участие.

На учредителното събрание бяха представени следните организации (фирми) учредители,
съгласно списък на акционерите учредители.

Учредителното събрание се проведе при следния

Дневен ред:
1. Приемане и подписването на учредителния  договор.
2. Приемане и подписване на Устава.
3. Избор на Управителен съвет на фирмата.
4. Избор на Контролен съвет на фирмата.
Материалите по дневния ред бяха раздадени предварително и присъствуващите се бяха за-

познали с тях.
Присъствуващите обсъдиха редица въпроси, свързани с целите, задачите и предмета на

дейност на „СИРБАНК“.
Акционерите учредители обсъдиха и разпределението на уставния фонд между акционерите.
След направените разисквания и изказвания от страна  на Йовчев, Мусурлиев, Делчев,

Иванов, Янчев, Симеонов, Христов, Узунов, Тадаръков, Дървингов, Куманов, Иванов и Стояно-
ва и след като взеха предвид, че е спазена законната процедура за подготовка и провеждане на уч-
редително събрание и че настоящето учредително събрание е редовно свикано акционерите-учре-
дители

РЕШИХА:

1. Учредяването специализирана търговска банка „СИРБАНК“.
2. Приемат Устава на „СИРБАНК“ с направените изменения и допълнения.
3. Избират Управителен съвет, съгласно изискванията  на чл. 15 ал. (1), т. 2 от Устава, в

състав от седем  члена г-н Ботев, г-н Запрянов, г-н Гущеров, г-н Дървингов, г-жа Андреева, г-н
Василев и г-н Обежи.

4. Избират Контролен съвет, съгласно изискванията на чл. 15 ал. (1),  т. 2 от Устава, в
състав от трима члена г-н Мусурлиев, г-н Калканов и г-н Мавров.

5. Общото събрание възлага на г-н Симеон Стойчев Дървингов да движи въпросите по ре-
гистрацията на Банката.



4. Елементи на монобанката Банкови реформи след 1986 г.
343

СЕКРЕТАР: Ани Михайлова ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Янчев

ПРОТОКОЛ № 1
На заседанието на Управителния съвет на

„СИРБАНК“, проведено на 20.11.1990 година
при следния

Дневен ред:
1. Избор на Председател на Управителния съвет на Банката.
2. Избор на Председател на Банката.
На заседанието присъствуваха:
Г-н Ботев – БГА „Балкан“, г-н Запрянов – Минералбанк, г-н Папазов по пълномощие от

г-н Гущеров – „Експерт Гущеров“, г-н Дървингов А.Д. Булстрад, г-жа Андреева – А.Д. Булстрад,
г-н Василев – А.Д. Булстрад и г-н Янчев по пълномощие от френската банка „ВЕМО“.

По точка първа от дневния ред:
Управителният съвет с тайно гласуване и с болшинство на гласовете избра за Председател

на Управителния съвет на Банката Симеон Стойчев Дървингов.
По точка втора от дневния ред:
 Управителният съвет с тайно гласуване и с болшинство на гласовете избра за Ръководител

на Банката – Председател на Банката Милка Стефанова Вълкова.
Г-н Симеон Стойчев Дървингов направи следното предложение:
Да се открие официално представителство (Фирма или офис) на Банката в Люксембург.
Г-н Ботев направи предложение да се извършват проучвания за разкриване на представи-

телство в Швейцария и на други места по усмотрение на Председателя на Банката.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
1. Г-н Ботев
2. Г-н Запрянов
3. Г-н Папазов
4. Г-н Дървингов
5. Г-жа Андреева
6. Г-н Василев
7. Г-н Янчев
8. Г-жа Стефанова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 211, 215–218. Оригинал. Машинопис.
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№ 532

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА НА УСТАВА НА КРЕМИКОВСКАТА ТЪРГОВСКА

БАНКА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ТЯ ДА БЪДЕ ПРЕИМЕНУВАНА НА „ФЪРСТ ИЙСТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БАНК“, КАТО ПРЕПОРЪЧВА НАИМЕНОВАНИЕТО НА БАНКАТА ДА

БЪДЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

София, 20 декември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 93
Заседание на 20 декември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев, Ат. Атанасов,  Д. Ананиев, Я. Калъчева,
Ст. Млъзев, Вл. Владимиров, М. Маринов, Л. Иванов, Ст. Гигов, В. Пауновска, В. Василева

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
5. Утвърждаване  измененията в устава на Кремиковската търговска банка.

Докладва: Г. Колев
[...]
По т. 5 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

5.1. Приема измененията и допълненията на устава на Кремиковската търговска банка,
приети на Общото събрание на акционерите с протокол № 2 от 18.10.1990 г., с изключение на ре-
шението по т. 2, във връзка с преименуването на търговската банка „Фърст ист интернейшънъл
банк“ АД.

5.2. Препоръчва на Кремиковската търговска банка, наименованието на банката да бъде на
български език.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 268–269. Оригинал. Машинопис.
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Емисионна дейност

5
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5.1. ПАРИЧНО ОБРАЩЕНИЕ,
ДЪЛГ НА ДЪРЖАВАТА КЪМ БНБ, ЦЕНИ

№ 533

ДОКЛАД ОТ ДИРЕКТОРА НА ЕМИСИОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА БНБ ДИМИТЪР ЧИФЧИЕВ ДО
УПРАВИТЕЛЯ ЦОНЮ ЦОНЧЕВ* ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БАНКНОТИТЕ В КАСИТЕ НА

БАНКАТА И ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕМИТИРАНЕТО НА НОВИ БАНКНОТИ И
РАЗМЕННИ МОНЕТИ

София, след 2 юли 1948 г.

ДО ДРУГАРЯ УПРАВИТЕЛ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Т   У   К

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛЕН ДОКЛАД

от Димитър Ил. Чифчиев, директор на Емисии, главна каса, касова служба
и държавно сметководство, относно състоянието на банкнотопечатането в страната.

Другарю Управител,

В изпълнение устното Ви нареждане от 30 т.м., донасям Ви за състоянието на банкнотопе-
чатането в страната, именно:

I. БАНКНОТНА ХАРТИЯ

На 1.I.1948 г. Българската народна банка внесе от СССР банкнотна хартия кгр. 97.486.- за
лева 60.872.202.- Тази хартия се складира в складовете на Банката.

Тази банкнотна хартия е от задоволително качество. Малко по-слаба е от хартията на бан-
кнотите емисия 1945 година, сега в обращение, също доставени от СССР. Един кгр. от горната
хартия ни струва 624 лева.

Банкнотната хартия се употребява за отпечатване в Държавната печатница на една редов-
на емисия банкноти от купюри 200, 250, 500, 1000 лева. Сведения за тази емисия давам на отдел-
но място.

Имаме на склад при Банката от горната руска банкнотна хартия, останала неупотребена, за
направа на една редовна емисия банкноти за лева 20 милиарда (спесификация обичайна).

Разполагаме с оферти и мостри, редовно изпитани, от разни страни, а така също и цената
на банкнотни хартии, в случай, че се наложи да се внася от вън банкнотна хартия, а печатането да
става само у нас. Сведенията ни са дадени за 100 тона.

Банкнотна хартия за дребни купюри банкноти, такива по 20 лева, се произвежда в страна-
та. Същото важи и за банковите чекове. Всяка партида досега е имала различни качества, състав и
издръжливост. Въпреки усилията ни и тези на Полиграфическото обединение, подобрения в тази
посока не се получиха. Банкнотите, които ни се доставят по 20 лева от Държавната печатница, са
от ниско качество и слаба хартия и имат кратък живот, вследствие на което се затрудняват и пуб-
лика, и наши служители. Да се внася, обаче, засега хартия от вън, за банкноти купюри 20 лева, е
неоправдано.

Необходимите съоръжения, кадър и материали: коноп и лен, все още ги няма в страната.
Констатирали сме, че работата на Държавната печатница с наша хартия и с тяхна такава да-

ва много макулатури (отпадъци) и това ще оскъпи производството им.
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II. БАНКНОТИ – РЕДОВНА ЕМИСИЯ, ПЕЧАТАНИ
В ДЪРЖАВНАТА ПЕЧАТНИЦА

На 1 март 1948 година поръчахме в Държавната печатница да ни направи една емисия от
банкноти, наша банкнотна хартия, офсетова техника, купюри и количества, както следва:

по 1000 лева 5,000,000 къса за лева 5,000,000,000.-
        500    „ 14,000,000    „         „ 7,000,000,000.-
        250    „ 6,000,000    „         „ 1,500,000,000.-
        200    „ 5,000,000    „         „ 1,000,000,000.-
или всичко 30,000,000 къса за лева... 14,500,000,000.-

Тези банкноти са приети в хранилищата на Банката.

Към тази емисия на 21.Х.1948 год. поръчахме да ни отпечатат допълнително от същия тип
банкноти, както следва:

по 1000 лева 2,000,000 къса за лева 2,000,000,000.-
        250    „ 4,000,000 „         „ 1,000,000,000.-
        200    „ 2,500,000  „         „ 500,000,000.-

8,500,000 3,500,000,000.-

Една част от горните банкноти, купюр 200 лева, още не са получени в хранилищата на Бан-
ката. Може да се разчита, че това ще стане в скоро време.

От горното се вижда, че Банката ни разполага, освен с сега циркулиращата емисия банкно-
ти 1945 година, правена в СССР, още и с наши банкноти за 18 милиарда лева.

Това е цялото депо банкноти, резервна емисия, с което Банката в този момент разполага.
Считам за важно да прибавя, че банкнотите, които ни се отпечатаха в Държавната печатни-

ца, не са издържани в качествено и художествено отношение. За това имам отделни доклади и съм
държал непрекъснато в течение меродавните лица.

Прилагам плик № 1 с 4 банкноти за преглеждане.
За първите получени банкноти от Държавната печатница на брой 30 милиона сме платили

35,317,483.- лева или една банкнота (без хартията), печатът є ни струва лв. .......... 1,20.
Като прибавим стойността на хартията на една
банкнота, лева (чужда валута) .............................. 0,60
Или една банкнота, правена в страната, ни струва       лв. 1,80

При това, работата ни в Държавната печатница протече много мудно и бавно. Една емисия
от 18 милиарда се работи вече повече от година.

- - - - - „ - - - - -
Сегашната емисия банкноти от по: 200, 250, 500, 1000 и 5000 лева, доставена от СССР през

1946 година (емисия 1945 година), която се състои от 94,100,000 броя и е за лева 50 милиарда, ни
струва 207 милиона лева, или една банкнота ни струва лева .............................................. 2,20.

Забележка: Нека се има предвид, че курсът на ам[ериканския] долар тогава беше 302, за
банкнотната хартия 334, а не, както сега 288.

Българската народна банка е отпечатвала банкноти дребни купюри от по 20 в страната и те
ни струват, както следва:

Емисия 1943 година, правена в Горублене, една банкнота  лв. 0,20
„      1944       „              „ в Държ. печатница

                                                          I-ва партида, една банкнота лв. 0,51
„      1944       „                    II-ра партида, една банкнота лв. 0,40
„      1947       „          последна, синичка, дър. печатница лв. 0,40

Тези банкноти са слаби и бързоповреждаеми.
Прилагам в плик № 2 спесимени от горните банкноти.
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III. РАЗМЕННИ МОНЕТИ

Министерството на финансите напоследък ни съобщи, че в държавното предприятие Цвет-
пром на гара Искър е започната работата със сеченето на дребни монети от по 1, 2 и 5 лева. Сплав
състояща се предимно от алуминий, малко мед, фероманган и др. Първа партида лева 80 милиона.
Подготвителната работа е извършена, но сеченето още не е започнало.

Срок за изпълнение работата не може да ни се даде.
Банката разполага с много малко разменни монети и не може да се обслужва пазара, вслед-

ствие на което имаме чести оплаквания.
При тези изгледи, немонтирани още преси, бавната и непланирана работа на Министерст-

вото на финансите и Цветпром, следва да се прецени, ще се продължи ли работата с печатането на
дребни купюри банкноти от по 20 лева и евентуално от 50 и 100 лева, или ще се вземе друго ре-
шение.

IV. СВЕДЕНИЕ ЗА ПЕЧАТАНЕ НА БАНКНОТИ ДРУГАДЕ

Междувременно, за да се осведомим по-добре, ние сме поискали ориентировъчни оферти
от СССР, Унгария, Чехия, Румъния и досега сме се добрали до следните сведения:

Унгария ни предлага да ни направи една емисия от 147 милиона къса, хартия над 3500
двойни сгъвания, мастила отлични, без воден знак (егутьор), печатна техника тежка – тай-дус и
офсет, две алтернативи за по-тежка и по-лека техники, цена на една банкнота от 3,75 до 5,25 лева.

Срок на доставката 2 години и 9 месеца.
Прилагам плик № 3 с спесимени от Унгария.
Чехия не ни дава още цена, понеже иска някои допълнителни данни.
Такива са дадени. Нашите сведения са, че и чехите са много напреднали в това отношение.
От Румъния отговор още нямаме.
Направили сме постъпки пред Гознака в Москва, чрез нашето външно министерство, да ни

се направят банкноти хубави, като руските последни такива от по 100, 50 и 10 рубли, техника най-
съвършена – орлов печат, за една емисия от 91,400,000.- къса и като втора алтернатива за една
емисия от 147,000,000 къса, тоест, за лева 50 и 80 милиарда лева.

Отговор още нямаме.
Прилагам плик № 4 с два техни спесимена.
Пояснявам: от прегледа, който направихме с меродавни лица от обединението, държавната

печатница и др. на последните руски банкноти, се констатира, че те са съвършени във всяко отно-
шение – хартия, техника (орлов печат), художествена стойност и защитни знаци.

Имаме също сведения от двете фабрики в Лондон – Уатерлоу и син и Брадбъри и Уилкин-
сън, които в миналото са печатали банкноти на Банката ни.

Техните цени за една банкнота от хубава хартия, над 3500 двойни сгъвания, техника тай-
дус (стоманена гравюра), емисия пак 147 милиона, се движи около 2,60 лева.

Английските фирми предлагат най-къси срокове – от 9 до 12 месеца.
Прилагам пликове № № 5 и 6 от техни спесимени.
- - - - - „ - - - - -
Важно е да се знае, че плащането на банкнотите, правени вън от страната, ще стане в долари.

Другарю Управител,

Като имате предвид горните кратки данни относно състоянието на банкнотите, които се на-
мират сега в касите ни, а така също и на организираното в страната банкнотопечатане, аз си поз-
волявам да обобщя горното положение в следните съждения, именно:

1. Сега циркулиращата единствена банкнотна емисия от обмяната насам се изхабява и ние
вече прибираме в касите си повредени и негодни такива банкноти. Само в главната каса се нами-
рат в този момент такива за около 600 милиона лева и постоянно постъпват за смяна негодни бан-
кноти.

2. Българската народна банка се нуждае поне от една резервна емисия банкноти (поне) от
50 милиарда лева.

3. Засега разполагаме с една банкнотна емисия, правена в държавната печатница, неиздър-
жана в техническо и художествено отношение, за 18 милиарда лева.
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4. Предстои да се реши въпросът, ще продължаваме ли да печатаме дребни купюри банкно-
ти от по 20 лева и такива от по 50 и 100 и към коя емисия ще бъдат включени последните купюри
(50 и 100 лева) в досегашната от държавната печатница, или в бъдеща такава, която евентуално
може да се направи в други страни.

5. Липсата на дребни пари на пазара ни кара да внушим на Министерството на финансите
да избърза с сеченето на разменни монети и да ни отговори по-конкретно как ще се изпълнят тех-
ните планове, защото с една пратка от 80 милиона и от стойности 1, 2 и 5 лева не се решава въп-
росът с дребните пари.

6. На каква сума ще възлиза бъдещата резервна емисия, на 50 или 80 милиарда лева?
7. С намиращата се в складовете на Банката банкнотна хартия за една емисия от 20 мили-

арда лева как ще се постъпи и как тя ще се използва?
8. Ще се правят ли постъпки за внос на банкнотна хартия, или ще се насочим да правим по-

ръчки за доставка на банкноти от вън?
9. В бъдеще идеите, фигурите, сюжетите и др. подробности само от художниците на дър-

жавната печатница ли ще се разработват, или това ще бъде обект на един конкурс, в който ще се
привлекат специалисти и художници от по-горна класа.

10. Не е ли добре и наложително в този момент Българската народна банка да направи ед-
ни хубави банкноти, които да ознаменяват голямото събитие, станало през м. юли в нашата стра-
на – смъртта на нашия велик и незабравим покойник др. Георги Димитров, като на лицевата стра-
на на новата емисия се постави неговият лик, а, евентуално и като защитен знак в хартията, него-
вата глава.

11. Позволявам си да напомня, че една хубава и издържана банкнота във всяко отношение,
представляваща престижа на държавата и правителството и Отечественофронтовската власт, би
била една прекрасна визитна карта и на самата държава. Това се подчертава в литературата, коя-
то съществува при печатането на банкнотите.

12. За великия Съветски съюз е вече доказано и известно, че не може да бъде конкуриран
в това отношение, но за приятелските наши страни, може да се каже, че и те са много напреднали
в печатането на банкноти.

Изключение засега прави Югославия, където техниката им не е повече от нашата – офсето-
ва такава.

Като Ви изнасям горното, другарю Управител, аз моля всичките тези неща да бъдат подло-
жени, където трябва, на една преценка и ни се дадат нуждните указания за работа, още повече, ка-
то имате предвид, че една емисия се работи, под план, за едно време от около 2 години и че както
ние, така също и другите страни трябва да включат поръчките в държавните планове.

Приемете, другарю Управител, отличните ми почитания.

Приложения                                                       Директор:
6 плика с спесимени и
други материали                                             Дим. Чифчиев

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 12, л. 58–62. Оригинал. Машинопис.

* Цоню Цончев (1898–1967 г.) През 1923 г. завършва Висшето търговско училище във Варна. В
периода 1935−1940 г. работи като сътрудник в Статистическия институт за стопански проучвания при
Софийския държавен университет, като междувременно през 1938−1939 г. специализира в Харвардския
университет в САЩ. От 1940 г. до 1945 г. е на ръководна длъжност в Главна дирекция на статистика-
та. През юли − октомври 1946 г. е подуправител на БНБ, а от 10.X.1946 до 13.VIII.1949 г. − неин упра-
вител. При неговото управление през март 1947 г. се провеждат парична реформа и национализация на
банките. БНБ започва да се преобразува в монобанка на централизираната планова икономика. След
1949 г. работи в Икономическия институт към Българската академия на науките.



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
351

№ 534

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПЛАНА ЗА БАНКНОТНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ВТОРОТО
ПОЛУГОДИЕ НА 1948 ГОДИНА

София, 4 август 1948 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
[Управление] „СТАТИСТИКА И ПЛАНИРАНЕ“

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ

ПЛАНА ЗА БАНКНОТНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ III И IV ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1948 ГОД.

Забележки
Планирането на банкнотното обращение за III и IV тримесечие на 1948 год. се натъква на

сериозни трудности поради липсата на цялостен кредитен и касов план, изготвен въз основа ут-
върдени планове на предприятията, организациите и учрежденията.

Планирането на банкнотното обращение се прави въз основа само на предвиждания за дви-
жението на активите и пасивите в баланса на Българската народна банка. Преценката за банкнот-
ното обращение през третото тримесечие е направено въз основа кредитния план на банката. За
IV тримесечие не разполагаме нито с кредитен план, нито с предвиждания за приходите и разхо-
дите по държавния бюджет, нито с запланираните средства за капиталовложения.

План за третото
тримесечие В плана за третото тримесечие на 1948 година се предвижда увеличе-

ние на кредитния пласмент с кръгло 7 милиарда лева, от които 5 милиарда за кредитиране капита-
ловложенията чрез Българската инвестиционна банка. Освен това, авоарът на държавата, според
плана на Министерството на финансите, се намалява с кръгло 6 милиарда лева.

Необходимите средства се очаква да постъпят от увеличение на влоговете и другите редов-
ни финансови източници с кръгло 2,9 милиарда лева, от държавния погасителен заем 1947 год. 2,6
милиарда лева и от изменението на други сметки в баланса на банката 0,7 милиарда лева. Разлика-
та от кръгло 6,8 милиарда лева следва да се покрие от увеличение на банкнотното обращение.

Планът за третото тримесечие на 1948 година е изготвен като за основа е взето развитие-
то на влоговете и пласментите през периода 1935–[19]39 година и последното е съобразено със
сегашната стопанска обстановка. Настъпилите структурни промени в стопанството обаче, и зат-
върдяването на плановото начало у нас не позволяват да се правят аналогии с предивоенните го-
дини.

Влогове III
тримесечие От една страна днес условията за увеличението на влогонабиранията

са подобрени чрез приложението на чл. 39 от закона за банките, закона за безкасовите плащания,
подобряване и активизиране на влоговата мрежа и увеличаване доверието в спестовността. От
друга страна, обаче, плановото преразпределение на националния доход чрез цените и бюджета за
осигуряване средства за капиталовложения, увеличените консумативни нужди, поради разрушени-
ята от войната и последвалите я неплодородни години, както и нормализирането на стопанския
живот, намаляват значително възможностите за влогонабиране, въпреки благоприятната реколта.

През третото тримесечие на предивоенните години увеличението на влоговете е било:
1935 – увеличение – 0,1%
1936 –         "" – 3,4%
1937 –         "" – 2,53%
1938 –         "" – 0,45%
1939 –         "" – 1,5%
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Относителните изменения на различните видове финансови източници са съобразени с кон-
статираното средно увеличение или намаление на отделните групи влогове в различни кредитни
институти през периода 1935–39 година. Извършено е и съпоставяне с движението на отделните
групи влогове през първото и второто тримесечие на текущата година.

Показаното в плана значително по-голямо увеличение на финансовите източници, в сравне-
ние с средния предивоенен темп, би се реализирало само чрез упорито провеждане на мероприя-
тията, изложени в плана.

Пласменти III
тримесечие Планирането на пласментите също почива на наблюдаваните сезонни

изменения през предивоенния период, като са направени корекции за измененията им от началото
на 1948 година и общото развитие на народното стопанство по сектори, предвидено в плана.

Уедряването на индустрията създава условия за снижение себестойността на продукцията
чрез подобряване и съкращаване на производствения процес. Концентрацията на търговията и
транспорта в ръцете на държавата допринася за премахване задръжките при размяната, намалява-
не режийните разноски и осигуряване своевременното отправление на стоките до предназначени-
ето им. Всичко това би позволило да се обслужва индустрията и търговията с по-малък кредит.
Обаче засилените капиталовложения, средства за които се черпят и от банковата система, както и
необходимостта от попълване на стоковите запаси, които бяха изчерпани през време на войната и
последвалите я сушави години, действуват за увеличение на пласментите. Изкупуването на бога-
тата реколта също ще допринесе за разширяване на пласментите, дори ако сегашните търговски
кредити се намалят чрез пускане на значителни количества стоки за консумация.

През третото тримесечие на предивоенните години пласментите показват следните промени:
1935 – увеличение – 2,23%
1936 – намаление – 2,72%
1937 – увеличение – 5,-%
1938 –         "" – 8,7%
1939 –         "" – 10,-%
Движението на търговския и индустриален кредит е съобразено с изменението на пласмен-

тите в големите частни банки през периода 1935–[19]39 година, земеделския кредит – с този в Б.
З. К. Банка, а занаятчийския – с движението на кредита в популярните банки.

За кредитиране капиталовложанията чрез Българската инвестиционна банка през тримесе-
чието се предвиждат 5 милиарда лева.

Банкнотно обращение
III тримесечие  Според плана за третото тримесечие банкнотното обращение се увеличава

с кръгло 6,8 милиарда лева, като вероятният му размер в края на същото възлиза ва 41,7 милиар-
да лева.

Преди войната паричното обращение показва следните промени през третото тримесечие:
1935 – увеличение – 11,35%
1936 –         ""          – 15,18%
1937 –         ""          – 20,78%
1938 –         ""          – 30,06%
1939 –         ""          – 44,18%
През 1948 година вероятно не би се дошло до максималното увеличение, наблюдавано през

1939, когато реколтата бе също богата, поради изтъкнатите по-горе съображения за увеличение на
влоговете и намаляване на пласментите, както и поради предвидените мероприятия.

Банкнотно обращение
IV трим.  За преценка на банкнотното обращение през четвъртото тримесечие се изхожда

пак от груби предварителни предвиждания за ресурсите и насочването им.
1. Предвижда се увеличение кредитния пласмент с 5,3 милиарда лева, от който 3 милиарда

за кредитиране капиталовложенията чрез Българската инвестиционна банка.
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През четвъртото тримесечие пласментите биха се увеличили поради завършване кампани-
ята по изкупуване на реколтата и запасяването на индустрията. От друга страна ще се извършат
вероятно и погашения на вече отпуснати заеми чрез пласмент на стоки, поради завършването на
някои сезонни стопански деятелности и последвалите по-засилени парични постъпления у населе-
нието, което пък ще допринесе за намаляване на пласментите.

Поради намаляване общата сума на капиталовложенията през 1948 година, предвидената
част от кредитната система също следва да се намали от 17 милиарда на 13 милиарда. От тях до
края на юни са използвани 5 милиарда лева, за третото тримесечие се предвиждат 5 милиарда и
през четвъртото 3 милиарда лева.

2. При финансовите източници се предвижда увеличение главно на чуждите средства, респ.
влоговете, банковите и акцептирани чекове в обращение, както и увеличение авоара на държава-
та при банката.

Движението на чуждите средства (влоговете), заедно с държавното съкровище през четвър-
тото тримесечие, в сравнение с третото тримесечие на предивоенните години, е било:

1935 – увеличение – 8,6%
1936 –        "" – 6,58%
1937 –        "" – 8,61%
1938 –        "" – 7,58%
1939 –        "" – 7,59%
средно 1935–[19]39      ""    – 7,92%
Като са взети пред вид набелязаните обстоятелства и мероприятия, влоговете през IV три-

месечие се увеличават кръгло с 9%, а държавното съкровище – с 11%. Министерството на финан-
сите не е представило преценка за движението на авоара си в Б. Н. Банка.

Предвидено е увеличение на банкови и акцептирани чекове в обращение с кръгло 0,9 ми-
лиарда лева, като се очаква, че плащанията с чекове ще бъдат увеличени чрез специалните мероп-
риятия.

През четвъртото тримесечие се очаква намаление на банкнотното обращение с 4,7 милиар-
да лева или общата му сума в края на годината би достигнала 37,1 милиарда лева.

Паричното обращение през последното тримесечие се е движило, както следва:
1935 – увеличение – 1,69%
1936 – намаление – 6,70%
1937 –         "" – 11,38%
1938 –         "" – 9,33%
1939 –         "" – 3,79%
средно 1935–[19]39      "" – 6,-%
Предвидено е значително по-голямо намаление, понеже се предполага, че за увеличение на

финансовите източници и намаление на пласментите ще се проведат успешно изброените мероп-
риятия.

Предложеният план има редица слабости, които по обективни причини не можаха да се из-
бегнат. Използвани са сведенията за движението на финансовите източници и кредитните плас-
менти през минали, предимно мирновременни години. Обаче, поради коренното различие на сто-
панските условия у нас сега и преди войната, тия сведения дават само отделни указания за сезон-
ните движения на влоговете, пласментите и паричното обращение. Сведенията от текущата годи-
на поради прехвърляне на суми от една сметка в друга и прехвърлянията на активи и пасиви на
Българската инвестиционна банка замъгляват действителното движение на тия фактори.
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За
др. директор Божков

О Б Щ   В Л О Г О В О-П Л А С М Е Н Т Е Н   П Л А Н
на Българската народна банка за III тримесечие на 1948 година

(в милиони лева)

№ Означение                                               Салдо на          З а п л а н и р а н о
по на групите                                              30.VI.48 г. за III тримесечие на 1948 год.
ред влогове и пласменти

Сума       Обра-              О б о р о т        Салдо                Промяна
щаем. Дебит Кредит  30.IХ. Увел. Намал.

А. ВЛОГОВЕ
1. Сиротски влогове 1 145 0,047 34 55 1 166 21 -
2. Срочни влогове 2 206 0,072 87 164 2 283 77 -
3. Детски влогове 620 0,066 27 42 635 15 -
4. Спестовни влогове 16 566 0,193 2 176 3 441 17 831 1 265 -
5. Пощ. спест. каса 20 677 0,024 453 1 200 21 424 747 -
6. Влогове на предприятия 11 631 4,051 46 898 46 826 11 559 - 72
7. Влогове на попул. б[ан]ки 3 497 3,142 11 615 11 908 3 790 293 -
8. Влогове на кооперации 4 987 2,914 15 715 16 333 5 605 718 -
9. Вл. за гар. и акредитиви 2 302 0,354 679 890 2 513 211 -
10. Аморт. отч. на предпр. 406 1,022 418 562 550 44 -
11. Вл. на Ф-ве, учрежд. и др. 30 036 2,899 90 553 92 385 31 868 1 832 -
12. Банки и уравн. к-ра 1 763 30,66 52 574 52 524 1 713 - 50
13. Държ. съкровище 15 768 3,778 42 904 36 904 9 768 - 6 000

                              Всичко 111 604 264 133 263 234 110 705 5 223 6 122

Б. ПЛАСМЕНТИ
1. Търг. кредит 44 490 1,627 75 750 73 682 46 558 2 068 -
2. Индустр. кредит 12 631 2,085 26 726 26 539 12 818 187 -
3. Земеделски кредит 9 117 0,398 3 658 3 583 9 192 75 -
4. Занаятчийски кредит 268 0,948 231 255 244 - 24
5. Банки, кооп. разни лица 4 812 3,449 15 914 16 112 4 614 - 198
6. Заеми на Бълг. инв. б-ка 4 950 4,780 35 625 30 625 9 950 5 000 -
7. Сметки в ликвидация 1 985 11,65 22 459 22 516 1 928 - 57
8. Други пласменти 3 626 0,277 1 018 969 3 675 49 -

                              Всичко 81 879 181 381 174 281 88 797 7 379 279

За изпълнението на плана е необходимо да се проведат с упоритост редица мероприятия,
като:

1. По-голямата част от реколтата да се изплати с банкови чекове и заверения по сметки.
Плащанията на зърнените храни да се извършат от клоновете на Българската народна банка или,
ако се извършват и от други организации, да им се внуши да положат най-голямо старание и про-
ведат широка енергична агитация за безкасово плащане и увеличаване влогонабирането.

2. Да се активизират акционните комитети в зърнопроизводителните райони и да се дадат
напътствия на служителите в банките, кооперациите, влоговите институти и други организации,
които извършват плащанията на селско-стопански произведения, за широко провеждане безкасо-
вите плащания и разгъване енергична влогосъбирателна дейност.

3. Да се проведе кампания за събиране просрочените вземания и вземанията с настъпващи
падежи.

4. Да се спазват нормативите при кредитиране предприятията, като се следи за изпълнени-
ето на производствените планове на предприятията и спазване обращателната скорост на креди-
тите.
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5. Да се премахнат задръжките при размяната, като своевременно се изготвят калкулации-
те и се определят цените на стоките. Да не се допуска кръстосаният транспорт на стоки и изобщо
да се ускори стоковата циркулация.

6. Да се пуснат по-значителни количества стоки на пазаря, чрез което би могло до извест-
на степен да се освободят ангажирани в търговията кредити или съответно да се увеличат ресур-
сите на банковата система чрез нарастване влоговете на предприятията.

7. Да се поиска съдействие от Профсъюза на работниците по кредита и размяната, профор-
ганизациите и профгрупите при кредитните, влоговите институти, кооперациите и организациите
за широко разгъване на съревнованието и достигане най-малко 10% увеличение на влоговете със
спестовен характер в сравнение размера им на 30.VI.1948 година.

8. Мероприятията по влогонабирането да се проведат от Влоговата дирекция, а тия по
пласментите – от кредитната дирекция.

9. Да се определят влогови и пласментни нормативи на отделните банкови клонове, съобра-
зени с общия влогово-пласментен план на банката.

10. Да се внуши на директорите на банковите клонове и на ръководителите на влоговите
институти, кооперациите и други организации, че под тяхна лична отговорност трябва да се про-
ведат най-енергично набелязаните мероприятия, за да може да се очаква успешно изпълнение на
плана.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1 таблица за влоговете по клонове
1 таблица за пласментите по клонове
1 разяснение по съставянето на плана
София, 6.8.[19]48 г.
Съставил К. К.

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 76, л. 142–148. Копие. Машинопис.

№ 535

ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ПРОФ. ИВАН СТЕФАНОВ ДО ПОЛИТБЮРО НА
ЦК НА БКП С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА БАНКНОТНОТО

ОБРАЩЕНИЕ

София, 8 октомври 1948 г.

ДО ПОЛИТ-БЮРО НА ЦК на БРП (к)
Т   У   К.

Относно мероприятия за ограничаване банкнотното обращение.

Вследствие по-добрата реколта и по-голямото производство на животински произведения,
като мляко, вълна и др. и поради по-бързото им изкупуване тази година, от колкото други години,
банкнотното обращение достигна на 2 октомври т.г. 45.3 милиарда лв. срещу 40.2 милиарда на 1
септ. т.г. За един месец излязоха от  касите на БНБ 5.15 милиарда лв. в повече, от колкото са пос-
тъпили.

Това увеличение на банкнотното обращение само по себе си не представлява никаква опас-
ност за народното стопанство, защото в сравнение с миналата година превишението е само 10%,
въпреки значително по-големите изкупувания на земеделски произведения – растителни и живо-
тински и по-голямото индустриално производство.

Въпреки това, налага се вземането на някои мерки за ограничаване банкнотното обраще-
ние, тъй като БНБ разполага общо само с 51.8 милиарда лв. банкноти. Банката вече чувства зат-
руднение да изпрати на всички клонове достатъчно количество банкноти за предстоящи плащания,
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главно на земеделски произведения. Ще бъде много зле, ако на отделни места в страната се спре
въобще изплащането поради липса на банкноти.

Затова аз подновявам направените по-рано предложения, както следва:
1. Изплащането на всички селско-стопански произведения да става в градовете и селата са-

мо чрез клоновете на БНБ и нейните представителства при всестранните кооперации, както и чрез
популярните банки.

2. При изплащането на селско-стопанските произведения да се уреждат всички задължения,
за които производителят е поел ангажимент да ги уреди при изплащането на реколтата, доколкото
не е изпаднал в значителни затруднения; остатъкът да се минава в заверение на сметка, като на
производителя се дава на ръка в банкноти и чекове само такава сума, която му е необходима за
посрещане текущи разходи за един месец с оглед общата разполагаема сума в парични знаци да не
превишава 40 хиляди лв., колкото има право максимално да държи всяко семейство по силата на
чл. 2 на Закона за безкасовите плащания. В случаите, когато този размер се окаже недостатъчен
поради предстоящи по-значителни плащания – за надници, за покупка на инвентар и др. такива в
връзка с сезонната работа на производителя – да се брои и по-голяма сума в банкноти, но като на
получателя се издава бордеро с срок не по-дълъг от 1 месец, който при уважителни причини мо-
же да се продължи, най-много с още един месец. Неизползуваните в срока суми задължително се
възстановяват на влог.

3. Изплащането на чиновническите заплати до края на 1948 г. да става на половина в брой
с максимум 12 хиляди лв., а остатъкът в банкови чекове. Аванси срещу заплати да се изплащат,
също така, половината в брой и половината в банкови чекове.

4. Изплащането на работнически надници и др.възнаграждения за труд до 15 хиляди лв. ме-
сечно да става в брой, а над тази сума в банкови чекове или с заверение по сметка.

5. Да се опълномощи БНБ в краен случай да пустне в обращение банкнотите от запасната
емисия от по 500 лв.

Моля въпросът за поменатите мероприятия да бъде разрешен, колкото се може по-скоро.

                                                                                                Ив. Стефанов

София, 8.10.1948 г.                                   /Проф. Ив. Стефанов, м[инистъ]р на финансите/

[Върху документа – надписи:]
ПБ    Трайчо, сега го получих от Стефанов.
Приема се с направените бележки.
21.Х.1948 г.     [- - -]
[Срещу точки 1 и 2 – надпис:]
исключва се пшеницата
[Срещу параграфи с точки 3 и 4 – надпис „не“, параграфът с т. 3 е зачертан.]

ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 553, л. 2–3. Оригинал. Машинопис.
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№ 536

ДОКЛАД ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА КУПЮРНИЯ СЪСТАВ НА БАНКНОТИТЕ И

ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ПОПУЛЯРНИТЕ БАНКИ

София, 12 януари 1950 г.

До другаря
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЛИЧНО СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО!  Т   у   к

Д О К Л А Д
от Атанас Мечкаров*, управител на Българска народна банка.

Другарю Министър Председателю,

Поради строго поверителния характер и извънредно голямата важност на някои въпроси,
трябваше да напусна за няколко дни търговската делегация в Москва и да дойда в София, за да
докладвам същите лично на Вас.

Въпросите са следните:
1. По печатането на банкнотите.
Когато се изготвяше от Българска народна банка планът за отпечатването на нови банкно-

ти и предложението за отпечатването на същите, се подчерта, че това ще трябвало да стане на ба-
за на сегашното банкнотно обръщение.

След като, обаче отидох в Москва и видях на място как се е дошло до построяването на соци-
ализма, окончателно се убедих, че не е възможно и у нас да не се проведат мероприятия, чрез които
ще се ликвидира или почти ликвидира с купонната система и уравниловката, която съществува у нас
под една или друга форма, в по-голяма или по-малка степен.  Партията и правителството правят
всички усилия да се ликвидира с всички извращения, прокарани в стопанството от Трайчо Костовци.
У нас съществуват предпоставките, за да стъпим на релси, водещи ни към социализма. Индустрия-
та е национализирана и производството на стоки от същата в много случаи е увеличено; плановото
начало в производството, търговията и строителството все повече и повече се укрепява; цените, ра-
ботната заплата и другите възнаграждения се определят от държавата, което дава възможност за
правилното социалистическо разпределение на произведенията в страната; бюджетната система нав-
лиза в плановото събиране и разпределяне на средствата; банките се оформяват като общодържавен
контролен орган за правилното, планово и икономично изразходване на средствата; Българска на-
родна банка навлиза от началото на настоящата година по пътя на плановото регулиране на парич-
ното обръщение, ставайки и единен център за плащанията на предприятията.

Щом като са на лице тия предпоставки, въпреки неблагоприятните – сушеви години, въз-
можно е да се тръгне по здравите пътища на социализма, като се иска „от всекиго според силите
и способностите“ и се дава „на всекиго според труда“. Това значи обаче провеждането на пълна
преоценка на цените и работните заплати при различните случаи. Здравото стопанство предпола-
га запазването на едно и също съотношение на банкнотното обръщение към масата на стоки в об-
ръщение. В края на краищата всички тия проблеми по необходимост се свързват и с въпроса за
увеличаване покупателната способност на лева.

При така очертаващото се положение, което се откри пред мен с цялата своя сила в Моск-
ва, аз нямах смелостта да поръчам отпечатването на банкноти за 50 милиарда лева с купюри от по
100, 200, 500, 1000 и 5000 лева, без да Ви се докладва. Ако ще затвърдяваме нашето икономичес-
ко положение и ще установяваме напълно социалистически методи на работа в стопанството, не
можем да минем без парична реформа, чрез която ще се повиши и покупателната сила на лева. А
ако се постигне едно увеличение покупателната способност на лева например 10 пъти, банкнотно-
то обръщение не ще да бъде по-голямо от 3-5 милиарда лева и не биха били необходими купюри
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по-полеми от по 10, 25, 50, 100 и 500 лева. При едно значително увеличение покупателната сила
на лева, пущането в обръщение на банкноти от 100 до 5 000 лева ще доведе до така наречения раз-
менен кризис. За нуждите на нормалния стокооборот при повишена покупателна способност на
лева големите купюри не могат да се употребяват. Още повече неподходящи стават същите и по-
ради обстоятелството, че от началото на тая година, след узаконяването на наредбата за плащани-
ята на предприятията, всички големи плащания на предприятията ще се извършват по безкасов на-
чин чрез банката. По-големи плащания с пари ще остане да се правят само при изкупуване на зе-
меделски произведения и добитък.

Така стои въпросът с печатането на банкнотите. Ако изнесеното не се споделя и е прието
покупателната сила на лева да си остане в бъдеще, каквато е сега, трябва да се поръчат банкноти-
те, така, както е първоначално решено. Ако ли обаче е решено да се проведе парична реформа, ще
е необходимо още сега (печатането на банкнотите ще продължи може би повече от година) да се
поръчат такива банкноти, каквито ще са необходими след паричната реформа.

Ако евентуално се проведе такава реформа, проучванията могат да посочат точно в какво
ще се изрази същата.

Основата обаче, върху която трябва да се гради същата, мен ми се струва, че трябва да бъ-
де рублата. Имайки съотношението на рублата към златото, ние можем, въз основа съотношени-
ето на лева към рублата, да определим цените на стоките и размера на работната заплата при раз-
личните случаи, за да се определи такава парична маса на обръщение, която да отговаря на нужди-
те на стоковия оборот. За целта аз даже поставих в въпросите си по проучването на Госбанк и
въпрос за съотношението на рублата към златото.

За да може да се даде поръчка за печатането на банкнотите, ако същите ще се използуват за
провеждането на парична реформа, определянето на купюрите и стойността на банкнотите с приб-
лизителна точност могат да се определят преди още да е разработен въпросът за самата реформа.
Като се знае приблизително общо с колко ще бъде повишена покупателната сила на лева и евенту-
ално какво отношение ще има същият към рублата, може да се определи на каква стойност и в как-
ви купюри ще се печатат банкнотите.

Накрая, по този въпрос моля извинение. Същият е от най-поверително естество и може би
не следваше да се меся в същия, но пред опасността, че може да се отпечатат банкноти, които не
ще могат да се използуват за нищо, аз съм длъжен да Ви направя настоящия доклад.

2. По въпроса за Популярните банки.
Веднага след моето заминаване за Москва, хората от Популярните банки са повдигнали

кампания, за да бъдат включени в наредбата за плащанията на предприятията. Известно е, че е не-
възможно планово социалистическо стопанство без стабилна валута и регулирано банкнотно об-
ръщение. Последното обаче не може да се постигне без превръщане на емисионния институт в
център на плащанията, като всички плащания на предприятията се провеждат чрез същия. Друга-
рите от Популярните банки вместо да преценят от тая гледна точка новите задачи, които трябва да
се поставят на Българска народна банка, овладени от тесногръди ведомствени съображения, не
подбират средствата, за да се сдобият и те с правата на общодържавен контролен орган, който да
влияе върху големината на банкнотното обръщение. В тоя си стремеж те не се спират пред нищо.
Стигат даже дотам да разправят за вредителство, което се провеждало от Мечкаров чрез Ралчев.

Естествено е, че тогава, когато се работи за установяване на действителен контрол чрез ле-
ва и създаване на финансова дисциплина, мнозина не ще бъдат очаровани, клевети и интриги ще
има, но учудва ме дързостта, когато и отговорни хора говорят безотговорно.

След като си дойдох от Москва, имах срещи с другаря Министър на финансите, другаря
Кузнецов и другарите от Популярните банки. Въпросите се уясниха. След това самите представи-
тели на Популярните банки отидоха по-далеч, отколкото е можело да се предполага даже, че ще се
отиде. Те предложиха да се дадат права на Популярните банки по наредбата за плащанията на
предприятията и постановленията за касовия и кредитен план на Българска народна банка, като
Популярните банки действуват в случая напълно като клонове на Българска народна банка. По по-
вод на това искане изтъкнах, че в такъв случай Популярните банки в голяма степен ще изгубят
своята кооперативна самостоятелност. Въпреки това обаче те поддържат едно такова разрешение
на въпроса. Определи се комисия за съответното редактиране на наредбата и постановленията. В
състояние съм обаче да Ви уверя, че така ще се разреши въпросът, за да не се накърнява коопера-
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тивният характер на Популярните банки.
3. След моето заминаване в Москва се е вдигнала цяла аларма по банкнотното обръщение.

Вярно е, че положението е сериозно. За това до голяма степен е допринесло това, че преди да са
узаконени новите форми за контрол – „Наредбата за плащанията на предприятията“, постановле-
нията за касовия и кредитен планове на банката, в пресата са проникнали статии и съобщения за
премахването на плащанията с чекове и др., а също и големите изкупвания на земеделски произве-
дения. Без провеждане в действие на нови форми на плащане и контрол, опасно е да се премахват
старите, макар същите да не са напълно ефикасни и в някои отношения да са вредни. След завръ-
щането ми се вземаха мерки за привличане повече суми в касите на банката. Ще направим всичко,
спокойно и твърдо да устоим на напора на банкнотното обръщение и моля да се накажат всички
ония, които за свои кариеристични цели, с цел за злепоставяне и други подобни намерения, се мъ-
чат да създават смут и паника.

Като Ви докладвам горното, моля, другарю Министър-Председателю, приемете отличните
ми към Вас почитания.

гр. София, 12 януари 1950 г.
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
   УПРАВИТЕЛ: Ат. Мечкаров

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 12, л. 12–15. Оригинал. Машинопис.

№ 537

ПЪЛНОМОЩНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО
ЧЕРВЕНКОВ ЗА ДАВАНЕ ПРАВО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДА

ПОДПИШЕ ПРОТОКОЛА И ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ПРЕДАВАНЕТО НА
ОТПЕЧАТАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКОТО ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКСПОРТЛЕС“

БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ, ЕМИСИЯ 1951 Г., НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

София, 27 ноември 1951 г.

ДОВЕРЕНОСТ
Във връзка с получаването от „Експортлес“ – Москва, банкнотите емисия 1951 година,

подписването на протокола и другите книжа за предаването от „Експортлес“ и приемането от Бъл-
гарска народна банка на банкнотите ще се извърши от Атанас Недев Мечкаров, Председател на
Централното управление на Българска народна банка.

Спесимен: [- - -]
Председател: [- - -]
Одобрявам подписването на протокола и другите книжа по предаването и приемането на

банкнотите емисия 1951 г. да се извърши от другаря Атанас Недев Мечкаров, Председател на
Българска народна банка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:  /В. Червенков/

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 12, л. 28. Оригинал. Машинопис.

* Атанас Мечкаров (9.VIII.1904 г. − неизв.) Роден в с. Кемаллар (днес град Исперих). Средно
образование завършва в лозаро-винарското училище в Плевен. През 1925−1928 г. стажува в Държавното
агрономство в родния си град. В 1926 г. участва в създаването на Съюз на завършилите средни специални
земеделски училища. През 1933 г. се прехвърля на работа в Застрахователния отдел на Българската
централна кооперативна банка в София. След 9 септември 1944 г. е назначен за подуправител на Българ-
ската земеделска и кооперативна банка. Участва в комисията за изготвяне на законопроект за национа-
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лизация на банките и за създаване на Българска инвестиционна банка. Назначен през 1947 г. за председа-
тел на новоучредената Българска инвестиционна банка. От 13.VIII.1949 г. до 19.III.1955 г. е председател
на БНБ. Под неговото ръководство емисионната и кредитната дейност на банката започва да се извър-
шва въз основа на касови и кредитни планове, съставени в съответствие с утвърдените от Министер-
ския съвет народностопански планове. През 1952 г. като председател на БНБ участва в провеждането
на втората парична реформа, която изменя коренно паричната система в страната. През 1955−1957 г.
е заместник-министър на финансите, а по-късно – директор на българския „Монетен двор“.

№ 538

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ, МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ КИРИЛ

ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА КОМИСИЯ КАРЛО ЛУКАНОВ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАСОВИЯ ПЛАН НА БНБ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1951 Г.

София, 5 февруари 1952 г.

Строго поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ.
ДО МИНИСТ[Ъ]РА НА ФИНАНСИТЕ
ДРУГАРЯ КИРИЛ ЛАЗАРОВ.
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПЛАНОВА
КОМИСИЯ – ДРУГАРЯ КАРЛО ЛУКАНОВ.
Т   у   к

Д О К Л А Д
от АТАНАС МЕЧКАРОВ, председател на Българската народна банка.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Относно: Изпълнението на касовия план на Българската народна
банка за IV-то тримесечие на 1951 година.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Изпълнението на касовия план за IV-то тримесечие 1951 г. е отразено в долната таблица:
(хил. лева)

Наименование на план изпъл изпълнение Проценти
параграфа нение :

IV трим. 51 IV тр. 50 г. IV тр. 51 г. графа графа графа
4:3 4:5 4:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. ПОСТЪПЛЕНИЯ
1. Търговска дейност 49 000 49 407 51 693 45 548 101 96 108
2. Ж[елезо]п[ътен],

авто, воден и
възд[ушен]
тр[анспорт] 2 960 2 939 2 955 3 270 99 99 90

3. Местен транспорт 720 796 779 786 111 102 101
4. Данъци и такси 3 700 3 787 6 949 3 443 102 54 110
5. Увеселителни

предприятия 400 404 418 291 101 97 139
6. Предпр[иятия] за
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битово обслужв[ане] 1 520 1 633 1 694 1 414 107 96 115
7. Наеми от квартири и др. 700 722 542 525 103 133 138
8. Държавни заеми 400 753 - 861 188 - 87
9. Сметки на Т.К.З.С. 700 1 102 625 603 157 180 183
10. Т[елеграфо-]

п[ощенски] станции 5 200 7 118 4 305 4 424 137 166 160
11. Държавна спестовна каса 2 400 - 607 - - - -
12. Индивидуална спестовност 300 214 4 133 395 71 5 54
13. Индивидуални заеми 1 200 854 2 197 738 71 39 116
14. Други постъпления 6 300 7 600 10 884 6 900 121 72 110

                            всичко: 75 500 77 329 87 581 69 198 102 88 112

II. РАЗХОДИ
1. Заплати 31 500 35 540 30 939 31 181 113 115 114
2. Изкуп[уване на]

сел[ско]стоп[ански]
произв[едения] 16 000 17 434 15 565 17 538 109 112 99

3. Изкуп[уване на]
несел [ско]стоп[ански]
 произв[едения] 450 425 515 409 94 83 104

4. Пенсии, помощи
и застрах[овки] 850 942 3 626 1 486 111 26 63

5. Сметки на Т.К.З.С. 8 000 4 812 930 4 970 60 517 97
6. Индивидуална

спестовност 850 727 7 676 1 216 86 9 60
7. Индивидуални заеми 250 134 604 225 54 22 60
8а. Командировъчни 1 000 998 1 723 916 100 58 109
8б. Стоп[анско-]опера

т[ивни] и др[ебни]
адм[инистративни]
[разходи] 3 800 4 156 2 931 3 752 109 142 111

9. Т[елеграфо-]
п[ощенски] станции - - 589 - - - -

10. Държавна спестовна каса - 16 678 13 - 2 123
11. Други разходи 11 500 16 643 13 058 13 435 145 127 124

                         всичко: 74 200 81 827 78 834 75 141 110 104 109

Планът за IV-то тримесечие бе правилно съставен, с изключение на определената сума за
разходи по § 2 – Покупка на селскостопански произведения. Този разход през III-то тримесечие
също беше грешно планиран от Банката, но с двойно увеличение, а през това тримесечие пак
грешно се планира, но вече обратно – с намаление от около 1,5 милиарда лева. Тия грешки Банка-
та допусна поради липса на точни данни от изкупвателните организации за безналичните им пла-
щания.

Приходните и разходни параграфи на касовия план за IV-то тримесечие са изпълнени, как-
то следва:

I. П Р И Х О Д

По основния приходоизточник „Търговска дейност“ при план 49.000 млн. лв., са постъпи-
ли 49.407 – повече 407 млн. лв. – преизпълнение 1%. Сравнено с III-то тримесечие, изпълнение-
то е 108%, а с IV-то тримесечие на миналата година – 96%. Нарастването на постъпленията от
търговска дейност през отчетното тримесечие в сравнение с миналото се дължи на подобрение в
търговията и увеличаване на покупателната способност на населението, в което постъпиха по-го-
леми суми в налични пари от продажба на излишъците от селско-стопански произведения. Нама-
лението на постъпленията от търговска дейност в сравнение със същото тримесечие на миналата
година 1950 не е реално. По-малкият процент в сравнение с миналата година се дължи на прихо-
да от търговска дейност в селата, който тогава постъпваше чрез банковите представителства и се



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
362

отразяваше направо в параграфа „Търговска дейност“. Сега голяма част от прихода от търговска
дейност в селата постъпва чрез Държавната спестовна каса и се отразява по друг параграф. През
това тримесечие такива суми чрез ДСК са постъпили 6.764 млн. лева. Тази сума, прибавена към
сумата по § 1 –  Търговска дейност (49.407 млн. лв.), дава реалния размер на постъпленията от
търговията на дребно – 56.171 млн. лв. или с 4 478 млн. лв. повече от същото тримесечие на ми-
налата година. В такъв случай действителният процент е 109%. Процентното изпълнение на пос-
тъпленията от търговска дейност през 1951 г. се вижда от следната таблица:

I тримес. II тримес. III тримес. IV тримес.

84 97 99 101

В София постъпленията от търговска дейност, които са в размер на 1/4 от общите постъп-
ления в страната, са показани в долната таблица в милиони лева:

година I тримес. II тримес. III тримес. IV тримес. Всичко

1950 10 957 10 677 9 740 10 756 42 130
1951 9 773 11 141 10 976 11 863 43 753

разлика - 1 184 + 464 + 1 236 + 1 107 + 1 623

През 1951 г. постъпленията са по-големи, отколкото през 1950 г., с изключение на първо-
то тримесечие. След въвеждането на единните цени в края на това тримесечие, постъпленията на-
растват.

За доброто изпълнение на постъпленията от търговска дейност е оказала влияние и дей-
ността на банковите органи. Банката е сигнализирала пред търговските предприятия и висшесто-
ящите им организации, а така също и пред партийните и професионални организации и местни
власти. По този начин се е поддържала жива връзка със съответните институти, пред които е пос-
тавена като ежедневна задача изпълнението на плана за стокооборота. Трябва да се отбележи, оба-
че, че все още има ръководители на банкови клонове, които не водят борба за усилване постъпле-
нията от търговска дейност.

За това тримесечие основна слабост, спъваща търговията, е наличието на големи количес-
тва непласируеми стоки, намиращи се още в някои всестранни кооперации в селата, например в
районите на банковите клонове: Б. Слатина, Кубрат, Елена, Ихтиман, Трън и др.

Спънка за стокооборота е неправилното планиране на същия от някои околийски и окръж-
ни народни съвети. Така например, на всестранната кооперация в с. Шабла – Балчишко, е спуснат
годишен стокооборот 90 млн. лв., а за IV-то тримесечие се определя 9 млн. лв. – само 1/10 от го-
дишния план. На всестранната кооперация в гр. Каварна при годишен план към 80 млн. лв. и при
месечно изпълнение от 7.5 млн. лв., само за IV-то тримесечие се спуска план 104 млн. лева.

Изпълнението на плана за стокооборота на по-важните търговски организации в 17 банко-
ви клона се вижда от таблицата на страница 4.

№ Банков клон             В проценти

по            „Нармаг“            „Наркооп“       „Град. търговия“
ред Х ХI ХII Х ХI ХII Х ХI ХII

1 Ботевград 99 97 91 88 101 116 114 106 112
2 Бургас 69 74 71 137 132 121 117 113 127
3 Габрово 110 103 120 102 100 101 100 102 103
4 Кърджали 127 136 160 110 125 130 107 114 128
5 Лом 94 101 95 105 93 116 104 103 92
6 Гоце Делчев 103 101 174 113 28 71 104 90 102
7 Пазарджик 100 71 52 85 91 115 100 86 94
8 Поморие 101 135 126 140 140 141 96 100 101
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9 Попово 115 103 113 130 85 86 90 88 95
10 Разград 100 69 82 99 97 73 62 56 95
11 Самоков 65 76 86 95 100 100 101 101 103
12 Сливен 74 94 92 118 101 132 100 100 92
13 Троян 88 86 80 102 97 101 106 97 107
14 Търговище 130 123 85 85 100 86 153 95 111
15 Търново 75 74 65 147 145 158 93 91 96
16 Чирпан 142 140 105 100 144 150 90 107 93
17 Коларовград 85 89 86 124 107 112 91 101 105

Параграф 2 – „Ж[елезо]п[ътен], авто, воден и въздушен транспорт“ при план 2960, постъ-
пили 2939 млн. лв. – по-малко 21 млн. лв. или 0,7%. Изпълнението е почти в рамките на плана.
През III-то тримесечие по този параграф са постъпили в повече 331 млн. лв., поради сезонните ус-
ловия. В сравнение със същото тримесечие на миналата година изпълнението е почти еднакво.
Приходите по този параграф са затвърдени.

Параграф 3 – „Местен транспорт“ – 720 млн. лв. – постъпили 796 – в повече 76 млн. лв.
Планът е преизпълнен с 11%. И тук приходите са затвърдени с незначителна тенденция към уве-
личение в сравнение с миналото тримесечие и миналата година – 1-2%.

Параграф 4 – „Данъци и такси“ – план 3 700 – постъпили 3 787 – в повече 87 млн. лв. Пла-
нът е преизпълнен с 2%. В сравнение с миналото тримесечие постъпленията са нарастнали с 344
млн. лв. През м. декември финансовите органи развиха за пръв път през тази година добре орга-
низирана повсеместна акция за събиране на данъците със съдействието на Партията и местните
власти. Изключение прави само ОНС – финансов отдел в гр. Карнобат.

През същото тримесечие на миналата година постъпленията са били с 3162 млн. лв. пове-
че. Тогава се организира акция за събиране на стари данъци, от които по-голямата част се събра,
докато през това тримесечие се събираха само редовни данъци. От друга страна, трябва да се имат
предвид постъпилите чрез ДСК данъци за 1 милиард лева, които през IV-то тримесечие на тази го-
дина са отразени по други параграфи.

Постъпленията по § 5 – „Увеселителни предприятия“ са надвишили плана само с 1%; голя-
мото увеличение на приходите в сравнение с миналото тримесечие се дължи на сезонни причини.
Изпълнението в сравнение със същото тримесечие на миналата година показва незначително на-
маление.

Постъпленията по § 6 – „Предприятия за битово обслужване“ са надвишили плана с 7%. В
сравнение с миналото тримесечие постъпленията са нарастнали с 219 млн. лв. по сезонни причи-
ни. В сравнение с миналата година постъпленията са нарастнали, като се има предвид, че тази го-
дина около 150-160 млн. лв. постъпват чрез ДСК и се отразяват по друг параграф.

Планът по § 7 – „Наеми от квартири и други комунални плащания“ е преизпълнен с 3%. В
сравнение с миналото тримесечие и миналата година постъпленията нарастват, поради разшире-
ние на жилищния фонд и електрифицирането на нови селища.

Планът по § 8 – „Държавни заеми“ е преизпълнен с 88%. Преизпълнението се дължи на не-
реално планиране, поради липса на точни данни за неизпълнените вноски по заема за развитие на
народното стопанство. Преизпълнението се дължи и на активната дейност на комисиите за съдейс-
твие на спестовността и държ[авните] заеми.

По параграф 9 – „Сметки на Т. К. З. С.“ при план 700, са постъпили 1102 млн. лв. – в по-
вече 402 млн. лв. Голямото преизпълнение от 37% се дължи на продадените през това тримесечие
фондови храни и на организираните селско-стопански изложби, при които Т.К.З.С. са реализира-
ли големи приходи в налични пари при продажба на излишъците си.

Държавната спестовна каса отчита значителна част от постъпленията си на т[елеграфо-
]п[ощенски] станции, поради което § 10 – „Постъпления от т[елеграфо-]п[ощенски] станции“ и
§ 11 – „Постъпления от ДСК“ се преливат.

При планирането на тези параграфи през IV-то тримесечие, макар и по-сполучливо от ми-
налото, Банката пак допусна нереално планиране по отделно за всеки един от тях. Общо за двата
параграфа изпълнението е 93%.

Заслужава да се отбележи, че селските всестранни кооперации, отчитайки се чрез ДСК, по-
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лучават с голямо закъснение заверение по сметките си, което ги принуждава да внасят постъпле-
нията си направо в банковите клонове.

При направените ревизии от банкови органи се констатира на някои места отклоняване на
средства на ДСК за нуждите на всестр[анни] кооперации. Такива случаи има във всестранките в с.
Дряновец, Разградско, с. Горичево – Кубратско, с. Морава, Айтоско и др. Това налага ДСК да съз-
даде редовна оперативна отчетност и контрол в агенциите си.

По § 12 – „Индивидуална спестовност“ са постъпили 86 млн. лева по-малко от запланира-
ните. Това неизпълнение е резултат на извънредно засиленото прехвърляне на влоговете през то-
ва тримесечие от Банката към ДСК.

По § 13 – „Индивидуални заеми“ при план 1200, са постъпили 854 млн. лева – по-малко
346 млн. лева.

В сравнение с миналото тримесечие са събрани 115 млн. лв. повече. Някои банкови клоно-
ве не са развили достатъчно дейност за събиране на индивидуалните заеми.

По § 14 – „Други приходи“ план 6300 – постъпили 7600 млн. лв., повече 1300 млн. лв. Пре-
изпълнението е 21%. По този параграф се отнасят постъпленията на предприятията при повери-
телните ведомства, върнатите заплати, неизплатени в срока, постъпления на предприятия, които
нямат запланиран стокооборот на дребно, членски вноски на разни организации, вноски по застра-
ховки и др. приходи, невключени в другите параграфи.

Общо по всички параграфи от приходната част на плана са постъпили налични пари 77.329
млн. лв. срещу запланираните 75.500 млн. лева или с 1 829 млн. лв. повече. Планът е преизпълнен
с 2%. Това е първото преизпълнение на постъпленията по плана от въвеждането на касовото пла-
ниране в банката. През III-то тримесечие са постъпили 69.198 млн. лв. или с 8131 млн. лв. по-мал-
ко, отколкото през IV-то тримесечие. По-големите постъпления през това тримесечие се обясня-
ват с увеличаване покупателната способност на селското население. В сравнение с постъпления-
та през IV-то тримесечие 1950 г. сега са постъпили 10.252 млн. лв. по-малко. Това се дължи глав-
но на обстоятелството, че през миналата година всички приходи постъпваха в БиБ, докато сега
значителна част постъпва в ДСК и т[елеграфо-]п[ощенските] станции.

По почти всички приходни параграфи имаме преизпълнение на плана, с изключение на па-
раграфите 12 – „Индивидуална спестовност“ и § 13 – „Индивидуални заеми“, сумите по които
предстои да се ликвидират.

II. Р А З Х О Д

По § 1 – „Заплати“ са изразходвани 35.540 млн. лв. при план 31.500 млн. лв. или с 4.040
млн. лв. повече. Преразходът от 13% се дължи на обстоятелството, че на 30 декември се изплати-
ха заплати за сметка м. януари 1952 г., които по сведение на банковите клонове възлизат на
4.000.040 хил. лв. В такъв случай преразходът е само 40 млн. лв. или 0,25%. През отчетното три-
месечие са изплатени 600 млн. лв. повече, отколкото през IV-то тримесечие 1950 г. или увеличе-
нието на разходите в налични пари за работна заплата е 2%. В действителност увеличението на
фонда на работната заплата е по-голямо. За да се намери истинския му размер, трябва да се при-
бавят вноските за държавния заем на работниците и служителите през IV-то тримесечие 1951 г.,
които се правеха чрез удръжки от заплатите им и не се отразяваха по касовия план. В такъв слу-
чай увеличението през отчетното тримесечие спрямо IV-то тримесечие 1950 г. се приближава по
процент до увеличението, което Държавната планова комисия отчита на фонда на работната зап-
лата за 1951 г. спрямо 1950 г. (12,6%). Това увеличение се дължи на нарастване броя на работни-
ците и служителите и увеличение на средната работна заплата.

Като се спаднат четирите милиарда лева изплатени заплати за м. януари, сумата на запла-
тите през IV-то тримесечие превишава същата през III-то тримесечие 1951 г. с 359 млн. лв. Това
се дължи на обстоятелството, че заплатите за м. декември се изплатиха без удръжките за заема,
докато през цялото III-то тримесечие тези удръжки се правиха.

При проведения контрол по фонда на работната заплата през IV-то тримесечие са конста-
тирани следните слабости: не навсякъде се води достатъчно борба в предприятията за ликвидира-
не на преразходите, явяващи се резултат на неизпълнение производствената програма и даване
съгласие от висшестоящата организация за пълно изплащане на заплатите. Например: ДМП „Ма-
ришки басейн“ – Димитровград през м. октомври е направило преразход 3.140 хил. лв.; ТЕЦ
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„Вълко Червенков“ – 2.946 хил. лв.; ДМП „Мина Бобовдол“ – гр. Ст. Димитров – 2.300 хил. лв.;
ДГС – Ивайловград – 7.800 хил. лв.; ДИП „Рилски лен“ – Самоков – 1.483 хил. лв.; ДКК „Георги
Кирков“ – Плевен – 5.642 хил. лв.; ДИП „Ст. Димитров“ – Мездра – 2.210 хил. лв.; ДСП „Месо-
централа“ кл. 2 – София – 2.295 хил. лв.; Обувен завод „9-ти септември“ – кл. 3 – 5.046 хил. лв. и
много други.

Някои предприятия на автомобилния транспорт (УАТ) плащат на шофьорите по-големи су-
ми за извънреден труд, отколкото е допустимо, напр.: УАТ – Трън плаща на един шофьор 150–
200 часа месечно извънреден труд, или 6 до 8 часа дневно. Някои ТПЗК плащат наднормено про-
изводство в процент над 60% от основната заплата. Напр.: ТПЗК „Нарис“ – София при заплата
2.631.408 лв. е заплатила наднормено 1.827.694 лв. или 69% от редовната заплата. Това показва
явно занижени планове.

По този начин по § 1 се изтеглят значителни суми, срещу които не се получава равностой-
на продукция.

Параграф 2 – „Изкупуване на селско-стопански произведения“ – план 16.000 млн. лв. – из-
разходвани 17.434 млн. лв. или с 1.434 млн. лв. повече. Преизпълнението от 9% е резултат на не-
реално планиране, обяснено в началото на доклада. През III-то тримесечие изкупуването в налич-
ни пари стана в почти същите размери, както и през IV-то тримесечие. През IV-то тримесечие на
1951 г. са изразходвани 1.869 млн. лв. повече в сравнение със същото тримесечие на 1950 г. Това
се дължи на по-богатата реколта през тази година.

Изкупвателните организации допускат големи слабости при изкупуване на селско-стопан-
ски произведения, като спускат на поделенията си нереални планове без предварителни проучва-
ния. Поделенията им изпълняват тия планове стихийно и произволно, с което грубо нарушават ка-
совите планове на банковите клонове. Така напр.: Д. Т. Монопол – Ардино е изплатил за тютюни
през м. декември 30 млн. лева повече от предвидените по плана. „Месоцентрала“ – Михайловград
е изтеглила незапланирани суми 29 млн. лв., а РКС – 25 млн. лв. за изкупуване на селско-стопан-
ски произведения; „Земснаб“ – Брезник без да има план закупил расови крави; „Месоцентрала“ –
Дряново също е извършила изкупуване, без да е предвидено по плана є.

Повечето от изкупвателните организации са изпълнили и преизпълнили плановете си с из-
ключение на РКС.

По § 3 – „Изкупуване на неселскостопански произведения“ изпълнението на плана с 94% е
задоволително.

По § 4 – „Пенсии, помощи, застраховки“ и др. е реализиран преразход 92 млн. лв. или 11%.
По този параграф БНБ, след прехвърлянето на пенсиите към ДСК, изплаща само помощи, застра-
ховки и стипендии, поради което сравнение с IV-то тримесечие на 1950 г., когато са изразходва-
ни 3.626 млн. лв., не може да се прави.

По § 5 – „Сметки на Т. К. З. С.“ при план 8.000 млн. лв. са изплатени 4.812 млн. лв., или
по-малко 3.188 млн. лв. При съставяне на плана се предвиждаше, че до края на IV-то тримесечие
ТКЗС ще издължат на кооператорите голямата част от полагаемите им се възнаграждения. Поне-
же това ще стане след приключване сметките на ТКЗС, не се изразходваха предвидените суми.

Въпреки това, в сравнение с миналата година, разходът е увеличен повече от пет пъти, ко-
ето се дължи на добрата реколта и нарастването на ТКЗС по брой и по обработваема площ.

По § 6 – „Индивидуална спестовност“ и § 7 – „Индивидуални заеми“ имаме неизпълнение
по причини, изложени в обясненията в приходната част на плана.

§ 8а – „Командировъчни“ е изпълнен точно според плана. В сравнение с миналата година,
командировъчните разходи са ограничени до 58%. Разходите за командировки от IV-то тримесе-
чие 1950 г. досега са, както следва:

милиони лева

IV трим. I трим. II трим. III трим. IV трим.
1950 г. 1951 г. 1951 г. 1951 г. 1951 г.

1723 953 1238 916 998

Таблицата показва, че командировъчните разходи през отделните тримесечия на годината,
с изключение на II-то тримесечие, поради сезонни причини, нямат големи различия. В сравнение



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
366

с миналата година тези разходи са значително намалени.
По § 8б – „Стопанско оперативни и дребни административни разходи“ – план 3.800 млн. лв.

– изпълнение 4.156 млн. лв. или с 356 млн. лв. повече. Преразходът по този параграф се дължи
главно на две причини:

1. Учрежденията, предприятията и организациите обичайно в края на годината изтеглят и
изразходват почти всички разрешени им кредити. Тази констатация се потвърждава и от доклади-
те на управителите на банковите клонове за изпълнението на касовия план през м. декември, кои-
то донасят, че тия кредити са изчерпвани до лев в последните дни на м. декември.

2. С цел за намаление на платежните искания и нареждания банковите клонове не са прие-
мали такива за суми, по-малки от 10.000 лв., като са заставяли предприятията, учрежденията и ор-
ганизациите да извършват тия разходи с налични пари. Това се отразява върху увеличение на раз-
хода в налични пари по този параграф.

Разходите от IV-то тримесечие 1950 г. насам са отразени в следната таблица:
милиони лева

IV трим. I трим. II трим. III трим. IV трим.
1950 г. 1951 г. 1951 г. 1951 г. 1951 г.

2931 2621 3270 3752 4156

На лице е постоянното нарастване през годината на тези разходи.
По § 11 – „Други разходи“ при план 11.500 млн. лв. са изразходвани 16.643 млн. лв., или с

5.143 млн. лв. превишение. Този преразход се дължи главно на изплатените заплати на 30 декем-
ври за сметка на м. януари на Министерство на народната отбрана, М[инистерст]вото на вътреш-
ните работи, трудовата повинност и геоложките проучвателни групи. За първите два месеца от
тримесечието разходът по този параграф е почти еднакъв: съответно 4.835 млн. лв. и 4.860 млн.
лв., докато през м. декември е 6.948 млн. лв. За да се получи действителният преразход по този па-
раграф, трябва да се спадне преизпълнението от 1 300 млн. лв. по § 14 от прихода.

По разходната част на плана са постъпили общо 81.827 млн. лв., срещу запланираните
74.200 млн. лв.; преразходът е 7.627 млн. лв., или 10,3%. Значителният преразход се дължи на из-
платените в края на м. декември 1951 г. заплати за сметка на януари 1952 г. На същата причина се
дължи и увеличението на разходите през IV-то тримесечие на 1951 г., в сравнение със същото
тримесечие 1950 г. с близо 3.000 млн. лв., въпреки че, както е казано по-горе, през 1951 г. част от
разходите се извършваха чрез Държавната спестовна каса.

На 31 декември 1950 г. също се изплатиха заплатите за сметка на м. януари 1951 г., но по-
неже този ден, като празник, не беше оперативен за банката, разходът бе отразен с дата 2.I.1952г.

През изтеклото тримесечие за успешното изпълнение на плана оказаха влияние извърше-
ните проверки от банковите служители за спазване на касовата дисциплина в предприятията, уч-
режденията и организациите.

Тия проверки са засилени през последното тримесечие, особено през м. декември, което се
вижда от долната таблица:

процент за проверените предприятия

месеци 1951 г. I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII I II III

процент - 23 25 24 26 26 23 31 30 25 28 32 59 60 50

През IV-то тримесечие банковите клонове са извършили 11 871 проверки по спазване на
касовата дисциплина.

Изготвени са 6680 доклади и са съставени 618 акта за нарушение.
По съставянето и изпълнението на плана Централното управление на банката прави след-

ните констатации и изводи от тях:
Изпълнението на плана през отчетния период е по-добро, отколкото през досега изминали-

те тримесечия. За още по-доброто му изпълнение следва да се вземат следните мерки:
1. Да се задължат Министърът на финансите др. Кирил Лазаров и председателят на Б. н.

банка др. Атанас Мечкаров да изготвят доклад и проекто-постановление на Министерския съвет
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за спускане лимит на предприятията, учрежденията и организациите за стопанско-оперативните
им разходи и за контролирането им от Българската народна банка.

2. Да се задължат Министърът на пощите, телеграфите и телефоните др. Цола Драгойчева,
председателят на Б. н. банка др. Атанас Мечкаров, Министърът на финансите др. Кирил Лазаров
и председателят на Държавната спестовна каса др. Александър Стоянов да изготвят доклад и про-
екто-постановление на Министерския съвет за реорганизиране на т[елеграфо-]п[ощенските] стан-
ции в селата с оглед последните да приемат вноските от селските търговски организации, като се
определи и специална намалена тарифа за тия вноски.

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ
на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:

София, 5 февруари 1952 г.
                   Ат. Мечкаров

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 35, л. 66–76. Оригинал. Машинопис.

№ 539

СПРАВКА ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАМИРАЩАТА СЕ В ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗ 1951–1952 Г. ПАРИЧНА МАСА

София, след 1 март 1952 г.

ПРИБЛИЗИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАМИРАЩАТА
СЕ В ОБРЪЩЕНИЕ ПРЕЗ 1952 г. парична маса:

(в хиляди лева)
I. В банки, учреждения, предприятия и организации.

към
 1. В Б. Н. банка 910 608 лв. 1.3.1952 г. по баланса
 2. В Б. Инв. банка 34 800  „  „  „
 3. Д. С. Каса 439 947  „ 31.I.1952 г.  „
 4. Т. К. З. Стопанства 76 695  „ 31.8.1951 г. приблизително
 5. Нар. съвети 44 429  „  „  „
 6. Предприятия 99 265  „  „  „
 7. Кооперации 163 032  „ 22.ХII.1951 г.  „
 8. Т. П. Станции 65 728  „ 31.8.1951 г.  „
 9. Ж. П. сточни гари 15 594  „  „  „
10. Д. И. О. 2 006  „  „  „
11. Д. З. институт 1 889  „  „  „
12. М. Т. С. и Д. З. С. 10 933  „  „  „
13. Други учреждения 12 136  „  „  „

 1 877 062  „
II. В градското население 8 000 000 лв.
III. В селското население 16 000 000 лв.

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 37, л. 294. Оригинал. Машинопис.
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№ 540

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ
ЧАНКОВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАЗМЕРА НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО

ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1952 ГОДИНА

София, 22 юли 1952 г.

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА
Правителствената комисия и аз лично не се е занимавала с определянето размера на парич-

ното обръщение през III-то тримесечие.
Моето лично мнение е, че така определеното в проекто-плана парично обръщение е голямо.
Другарят Мечкаров обаче счита, че в този сезон на усилено изкупуване на селскостопанс-

ки произведения в кратко време е неизбежно предлаганото увеличение.
Увеличението с 51.300.000 лева на първоначално дадената цифра на паричното обръщение

другарят Мечкаров обяснява с изказаното пред Вас съмнение, че не ще може да се задържи парич-
ното обръщение в първоначално предложения размер.

Лимитът за месец септември не съвпада с планирания размер на паричното обръщение за
същия месец поради това, че планът предвижда паричното обръщение да бъде в края на м. септем-
ври 1.155.300 000 лева. Но през течение на месец септември, както и през другите месеци, парич-
ното обръщение се колебае, както това се вижда от таблицата за месеците юлии, август и септем-
ври 1951 година:

в хиляди нови лева

ОБЯСНЕНИЕ                                     м. юлии                    м. август                       м. септември
число на СУМА число на СУМА число на СУМА

месеца месеца месеца

1. Най-низко парично
    обръщение през месеца. 4 1.692.237 1 1.823.134 29 1.808.236
2. Най-високо парично
    обръщение през месеца. 18 1.856.304 18 1.995.565 8 1.973.866

19 1 941.617

Колебанията на паричното обръщение през течение на отделните месеци се дължат изклю-
чително на това, че при изплащане на заплатите, което става за бюджетните учреждения на 1-во и
16-то число, а за предприятията и организациите – от 3-то до 8-мо и на 18-то число на месеца, в
течение само на няколко дни се пуска в обръщение значително количество пари, които се възвръ-
щат обратно в касите на банката през течение на цялото полумесечие от едното до другото изпла-
щане на заплатите.

В резултат на това, към средата на всеки месец се явява едно повишаване на паричното об-
ръщение, което повишение за месеците от III-то тримесечие е около 150.000.000 лева над нивото
на паричното обръщение в края на съответните месеци.

Според обясненията на Българската народна банка лимитите, както се предлагат за месеци-
те юлий, август и септември, са различни за отделните месеци поради това, че паричното обръще-
ние е планирано да бъде 1.155.300 000 лева в края на III-то тримесечие. Вътре в тримесечието в
края на всеки месец паричното обръщение ще бъде различно.

При определянето на тези лимити се отчита както указаното по-горе влияние на заплатите,
така и движението на останалите параграфи на касовия план, особенно на плащанията на достав-
ки на селско-стопански произведения, които през това тримесечие оказват най-съществено влия-
ние върху колебанието на паричното обръщение.

Изхождайки от горните фактори и наблюдението от минали години, предвижда се през III-
то тримесечие паричното обръщение да се развива, както следва:
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в хиляди нови лева

Д А Т И Парично Изменение в
обръщение пар. обръщение

+ увеличение
-  намаление

1. Най-високо парично обръщение през м. юлий – към 18 с.м. 1.200
2. 31 юлий 1.100 -  100
3. Най-високо парично обръщение през м. август – към 18 с.м. 1.350 +  250
4. 31 август 1.150 -   200
5. Най-високо парично обръщение през м. септември – към 18 с.м. 1.250 +  100
6. 30 септември 1.155,3 -  94,7

Най-резко колебание паричното обръщение дава през месец август. През първата полови-
на на този месец се извършват най-големите плащания за доставка на селско-стопански стоки,
предимно зърнени храни, към средата на м. август вече основната част от плащанията за доставка
на зърнени храни са извършени. През втората половина на август ще има едно значително нама-
ление на паричното обръщение във връзка с усилването на постъпленията от стокооборота, данъ-
ците, влоговете и др., тъй като населението ще има повече пари, а в същото време плащанията за
доставка на селско-стопански произведения ще са значително по-малки.

С данни, въз основа на график, за изкупуване на селско-стопански произведения, повишава-
не стокооборота и повишаване постъпленията от данъци и други, Банката не разполага. Планиране-
то на паричното обръщение през течение на отделните месеци на тримесечието се основава предим-
но на данните от изпълнението на касовия план през третото тримесечие на миналата година.

За притъпяване колебанията в паричното обръщение в течение на месеците е необходимо
Банката да даде предложение на Правителството за провеждане на мероприятия, които ще дадат
възможност плащанията на суми от банката през течение на месеците да се извършва равномерно.

София, 22 юлий 1952 г.
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
                             /Георги Чанков/

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 84, л. 13–15. Копие. Машинопис.

№ 541

ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРЕВИШАВАНЕТО НА ЛИМИТА НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ*

София, 17 септември 1953 г.

Протокол № 77

Заседание на 17 септември  1953 година

Заседават: АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, ИВАН ПАЛИЙСКИ, РОЗАЛИН
ЧУБРИЕВ,  ПЕТЪР Г. ПОПОВ

Присъствуват: Н. И. Соколов, зам. парт[иен] с[екрета]р Ек. Поповска, а по т.т. 1 и 2: зам.
гл[авен] ревизор Ст. Стоев, началник „Кадри“ П. Манолов, съответните управители и ревизори.

Отсъствуват: Иван Палийски, Михаил Вельов, Ангел Георгиев, Любен Тодоринов.
Заседанието се откри на 16,15  часа

Дневен ред:
[...]
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3. Отчет-обзор за изпълнение касовия план на БНБ по телеграфната оперативна отчетност
към 15 септември 1953 г. Докладва Дим. Аладжов.

[...]
По точка 3. Отчет-обзор за изпълнение касовия план на БНБ по телеграфната оперативна

отчетност към 15 септ.1953 г. Докладва Дим. Аладжов.
След като се взеха пред вид данните, изнесени в приложения доклад за изпълнението на ка-

совия план към 15 септ.1953 г. се констатира, че съществува опасност за превишаване лимита за
паричното обращение към 20 септ., след допуснатите вече две превишения през настоящето три-
месечие, че е необходимо, както Зам. председателят др. М. Вельов, така и другарите от „Емисион-
но-касово“ управление незабавно и решително да ликвидират със своето успокоенчество и да взе-
мат веднага бързи и – поради краткото време, с което се разполага – технически мерки, за недо-
пускане превишение на лимита за паричното обращение и ако стане нужда да се иска своевремен-
но от Правителството увеличение на същия.

[...]
София, 17 септември 1953 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: Ат. Мечкаров
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Г. Терзиев

Р. Чубриев
Н-К У-НИЕ ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКО: П. Попов

 СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Христов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по един доклад по т.т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – шест доклада.

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 22а, л. 239–240. Оригинал. Машинопис.

* За определянето на мерки за предотвратяване превишаването на лимита на паричното обращение
виж също документ № 543.

№ 542

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАНА ЗА
ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1953 Г. И ЗА ОТЧИТАНЕ

ПЛАНА ЗА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ 1953 ГОДИНА

София, 3 октомври 1953 г.

М И Н И С Т Е Р С К И     С Ъ В Е Т

ПРОЕКТО-ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от особена важност

ПО ДОКЛАД  №  П-153  ОТ  26.IХ.1953  НА
Минист[ъ]ра на финансите и Председателя на БНБ

Вх. № .................

За: Плана за паричното обращение през IV-то тримесечие на 1953 г.
       и отчитане плана за паричното обращение през месеците юли и
      август 1953 година.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВЯВА:

1. Утвърждава се паричното обращение в страната към 31 декември 1953 година да бъде в
размер на 1.118.500.000 лева.

2. Установяват се следните лимити за IV-то тримесечие на 1953 година:
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За месец октомври – 1.370.000.000 лева
За месец ноември  – 1.320.000.000 лева
За месец декември – 1.270.000.000 лева*
3. Установява се лимит за оборотната наличност на Българската народна банка в размер на

50.000.000 лева, който се включва в паричното обращение.
4. Предупреждава строго Централното управление на Българска народна банка и лично

Председателя на Банката другаря Атанас Мечкаров във връзка с допуснатото, изключително по
вина на Банката, превишение на установените за паричното обращение лимити през месеците юли
и август и ги задължава да посочат в специален доклад до Председателя на Министерския съвет
конкретните причини за превишението, с оглед да се отстранят и в бъдеще не се допущат подоб-
ни превишавания.

Изпълнението на настоящето постановление се възлага на Минист[ъ]ра на финансите и
Председателя на Българска народна банка.

София, 3 октомври 1953 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: В. Червенков
ВХ/

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 84, л. 101–102. Оригинал. Машинопис.

* С доклад на председателя на БНБ Атанас Мечкаров до председателя на Министерския съвет от
3 декември 1953 г. е поискано увеличение на определения за месец декември лимит. Този доклад виж тук
документ № 544.

№ 543

ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРЕВИШАВАНЕТО НА ЛИМИТА НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ*

София, 27 октомври  1953 г.

ПРОТОКОЛ № 90
Заседание на 27 октомври  1953 година

Заседават: АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕ-
ОРГИЕВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ

Присъствуват: Н. И. Соколов
Отсъствуват: ИВАН ПАЛИЙСКИ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ
Заседанието се откри на 15  часа

Дневен ред:
1. Разглеждане и анализиране причините за допуснатото през месеците юли и август 1953

година превишение на установените лимити за паричното обращение и набелязване мероприятия
за недопускане подобни случаи за в бъдеще във връзка с постановлението от особена важност на
Министерския съвет от 3 октомври т.г. относно плана за паричното обращение през IV-то триме-
сечие на 1953 година. Докладва Михаил Вельов.

След като се взе предвид устния доклад на Заместник председателя Михаил Вельов, че еми-
сионният резултат за III-то тримесечие на 1953 година е изпълнен почти 100%; че през течение на
тримесечието е допуснато превишение на лимита за най-високо парично обращение, с което е на-
рушено постановлението на Правителството; че този факт е бил сериозно обсъден в Управление
„Емисионно-касово“, следствие на което са разкрити следните причини и слабости:

секторът за контрол по изпълнението на касовия план се е занимавал изключително с тех-
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ническа работа; анализи за хода на изпълнението на касовия план доскоро не са били правени, а и
сега извършваните такива са твърде незадълбочени; работата в този сектор е предимно пасивно-
съзерцателна, без да се вземат решителни мерки за премахване причините, които влияят зле вър-
ху изпълнението на касовия план;

месечните разбивки на касовия план по клонове и параграфи са се извършвали от Управле-
ние „Емисионно-касово“ и Управление „Планово-икономическо“ без необходимия задълбочен
анализ;

тримесечните планове са се изпълнявали общо добре, но изпълнението им по месеци не е
било задоволително, което показва, че при разбивките на касовите планове по месеци са били до-
пускани сериозни слабости;

Управление „Емисионно-касово“ и Управление „Планово-икономическо“ не са направили
нищо, за да не допускат даването на явно нереални планове от клоновете;

доскоро Централното управление не разглеждаше разбивките на касовия план по месеци и
по клонове;

допуснатите превишения се дължат главно на това, че не е използуван напълно най-ефикас-
ният инструмент за регулиране на паричното обращение – даването разрешенията за теглене от
запасния фонд; че в това отношение в Управление „Емисионно-касово“ е съществувал пълен груб
автоматизъм и формализъм;

от месец август 1953 година лично той (М. Вельов) е поел пряко работата по разрешаване-
то тегленията от запасния фонд; имало и обективни форсмажорни причини за превишаване на ли-
митите, но както той (М. Вельов), така и от страна на Управление „Емисионно-касово“ не са пра-
вени постъпки за искане разрешение от Министерския съвет за превишаване на лимитите;

че за подобрение работата в Управление „Емисионно-касово“ и недопускане за в бъдеще
превишение на лимитите по паричното обращение са разработени следните мероприятия:

– за в бъдеще месечните разбивки на касовия план да се утвърждават от Министерския съвет;
– в паричното обращение да се включат сумите от оборотните каси;
– разрешенията за теглене от запасния фонд да се дават от Заместник-председателя по док-

лад от началника на Управление „Емисионно-касово“ при строго определяни условия;
– за укрепване работата в банковия клон във връзка с изпълнение на касовия план и емиси-

онния резултат да се изпращат представители на Централното управление и служители от Управ-
ление „Емисионно-касово“;

– в никой случай да не се разрешава теглене от запасния фонд, което ще надвиши лимита;
– да се измени начина на искане разрешение за теглене от запасния фонд;
– да се извърши реорганизация в Управление „Емисионно-касово“;
– да се отделят техническите от ръководните служби в Управление „Емисионно-касово“;
– да се разпредеят банковите клонове между отговорни служители за ръководство и контрол;
– да се изгради в Управление „Емисионно-касово“ сектор „Парично обращение“ за извър-

шване анализ по тегленията;
– да се организира цялостно изучаването на икономическия характер на районите на банко-

вите клонове – с икономически обзори за всеки клон;
– след изтичането на тримесечията да се извършва анализ и начертават мероприятия от на-

ционален мащаб;
– да се оказва непрекъснато помощ на банковите клонове;
– за всички гореизложени мероприятия да се изготви конкретен план и
направените изказвания от:
Георги Терзиев, че др. Вельов отбегна да се спре на конкретните причини, поради които се

допуснаха превишенията през III-то тримесечие; че др. Вельов до известна степен се бе демобили-
зирал; не се взеха своевременно мерки, а се допуснаха превишенията едно след друго, не се взеха
достатъчно мерки от началото на тримесечието;

Централното управление, Управление „Емисионно-касово“ и Управление „Планово-иконо-
мическо“ допускат неправилности при разбивките на касовия план по клонове, тъй като не се поз-
нават икономическите условия на клоновете;

че хората в Управление „Емисионно-касово“ не са малко, но качеството им е лошо;
че е необходимо да се въведе паспортизация на клоновете и на отделните параграфи на ка-
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совия план, за да могат да се правят правилно анализи и разбивки на касовия план; че е необходи-
мо да се дават разрешения за теглене от запасния фонд само на ония клонове, които са изпълнили
касовия си план;

Ангел Георгиев, че др. Вельов изнесе съществени слабости в Управление „Емисионно-ка-
сово“; че констатациите на ревизията в това отношение са също неблагоприятни; че в Управление
„Емисионно-касово“ има механично и нереално планиране; че не е изяснен въпросът, къде да ста-
ва планирането – в Управление „Емисионно-касово“ или в Управление „Планово-икономическо“;
че в Управление „Емисионно-касово“ имат всички материали, за да могат да водят борба за изпъл-
нението на касовия план, каквато не се води достатъчно; че управителите на клоновете не са моби-
лизирани да ръководят изпълнението на касовия план, но и оттук не им се помага в това отноше-
ние; че въпросът с привличането на свободните парични средства, намиращи се в населението от
ДСК е много важен, но неразрешен;

Атанас Мечкаров, че въпросите не се разчепкаха достатъчно добре и не се направи необхо-
димата критика; че работата по изпълнението на касовия план както тук в Централното управле-
ние, така и по клоновете е лоша, въпреки че няма Управление, с чиято работа Централното управ-
ление да се е занимавало по-често, отколкото с тази на Управление „Емисионно-касово“;

че Централното управление е имало редица заседания, на които се е поставял въпросът за
това, как принципно да се води борбата за изпълнението на касовия план; че неговата (на Мечка-
ров) вина е в това, че след като са били набелязани тия въпроси и поставени задачи, не се наложи
тяхното изпълняване; че въпросът с касовото планиране също стои; че е необходимо да се сложи
край на приказките за мероприятия за обезпечаване реално планиране постъпленията и тегления-
та за ДСК и Т[елеграфо-] П[ощенски] станции, а да се премине направо към работа; че във връз-
ка с осъществяване контрол в клоновете по планирането и изпълнението на касовия план бе сме-
нен досегашния завеждащ сектор Сава Боев, но и след идването на Георги Иванов особено подоб-
рение няма;

че е необходимо установяването на здрав ежедневен контрол върху работата на клоновете
по касовия план, във връзка с който да се използуват всички пристигащи в Централното управле-
ние материали и други допълнителни мероприятия, с оглед да не се допуска неизпълнение на вед-
наж спуснатия план на клона;

че са допуснати и някои недостатъци по работата с паричното обращение, като например:
оборотната каса не е била включвана в паричното обращение, за което др. Аладжов някол-

ко пъти е поставял въпроса; липсата на помесечно утвърждаване от Правителството касовите пла-
нове е действувало демобилизиращо; че специално този въпрос има своето историческо оправда-
ние, тъй като е трябвало да се мине на етапи.

Че предложенията на др. Вельов засягат само формалната страна на въпроса; че фактичес-
кото положение е следното:

– движението на паричното обращение сега е много по-организирано, отколкото преди; че
се поставя въпросът чрез провеждане на известни мероприятия да се накарат хората сами да раз-
ходват парите си, а това може да се постигне чрез богат асортимент от доброкачествени стоки, ко-
ето ние сме доловили своевременно при кредитния план, но по което другарите Вельов, Аладжов
и Иванов не са направили почти нищо; че др. Терзиев е допуснал тая слабост, че не е обезпечил
контрол и сигнализиране върху хода на изпълнението на касовия план;

че е необходимо Управление „Емисионно-касово“ да следи и знае всички изменения и пер-
спективи и да приучи клоновете да дават предложения до Централното управление за изнасяне
пред Правителството във връзка с касовия план и паричното обращение,

се взе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Обръща се сериозно внимание:
на Председателя на Централното управление Атанас Мечкаров затова, че след като са взе-

ти съответни решения и дадени лично от него нареждания, обезпечаващи недопускането превише-
ния на лимитите за паричното обращение, не е взел мерки за обезпечаване изпълнението на тия
решения и нареждания;

на Заместник-председателя Михаил Вельов и началник на Управление „Емисионно-касово“
Димитър Аладжов затова, че са допуснали превишения на установените от Правителството лими-
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ти за най-високо парично обращение през III-то тримесечие на 1953 година и за създаденото във
връзка с това голямо напрежение по изпълнението на касовия план през този перод.

2. С цел укрепване работата на Управление „Емисионно-касово“ по планирането и борба-
та за изпълнението на касовия план и паричното обращение, отстраняване причините за допуска-
ните превишения и недопускането им за в бъдеще:

а) задължава се Заместник-председателя Михаил Вельов в срок до 30.ХI.1953 година да изле-
зе пред Централното управление с конкретни предложения за подобряване работата в планирането
на касовия план и паричното обращение и оперативното осъществяване на ръководство и контрол на
банковите клонове по планирането и изпълнението на касовия план и паричното обращение;

б) задължава се Заместник-председателя Михаил Вельов в срок до 30.ХI.1953 година да
представи в Централното управление конкретни мероприятия за своевременното проучване и ана-
лизиране икономическия характер на районите на банковите клонове, както и проучване и анали-
зиране особеностите в работата на банковите клонове по отделните параграфи на касовия план.

3. В доклада до Министерския съвет за изпълнението плана за паричното обращение за III-то
тримесечие на 1953 година да залегнат конкретните причини за допуснатите превишения и набеляза-
ните мероприятия за недопускане за в бъдеще превишаване на лимити по паричното обращение.

София, 27 октомври 1953 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: Ат. Мечкаров
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Г. Терзиев

М. Вельов
ГЛАВЕН РЕВИЗОР: А. Георгиев

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: Л. Тодоринов
 СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Христов

ПРИЛОЖЕНИЕ: няма.

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 22а, л. 395–397. Оригинал. Машинопис.

* За определянето на мерки за предотвратяване превишаването на лимита на паричното обращение
виж също документ № 541.

№ 544

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПАРИЧНОТО

ОБРАЩЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА

София, 3 декември 1953 г.

Лично строго поверително
от особена важност

№ П-192
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ

ДОКЛАД
от Атанас Н. Мечкаров, Председател на Българска народна банка

Относно: увеличение лимита на паричното обращение за месец декември 1953 година.
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Другарю Председател,

Лимитът на паричното обращение за месец декември т.г., определен с постановление от
особена важност на Министерския съвет от 3 октомври 1953 година, е 1.270.000.000 лева, вклю-
чително оборотната наличност в касите на Банката.

Съгласно 793-то постановление на Министерския съвет от 26 септември 1952 година от-
носно установяването на контрол за разходването на фонда работна заплата, Банката отпуска на
предприятията и организациите пари за заплати за първата половина на месеца, от 19 до 21 число
от същия месец.

На 20 т.м., в срока за отпускане суми за заплати, ще се проведат избори за Народно събра-
ние, във връзка с което почти всички предприятия и организации ще предявят искане да теглят от
Банката пари за заплати само в първия ден от срока – на 19 декември. Понеже изборите са от осо-
бена политическа важност, считам, че това искане трябва да бъде удовлетворено.

Изплащането на заплатите на всички предприятия и организации на 19 декември ще нало-
жи увеличаването на лимита за най-високо парично обращение през месеца с 100.000.000 лева.

Това увеличение, обаче, ще продължи само в течение на 2–3 дни.
Предлагам Министерският съвет да приеме следното

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от особена важност

1. Увеличава се лимитът за най-високо парично обращение през месец декември 1953 годи-
на от 1.270.000.000 лева на 1.370.000.000 лева.

2. Задължава се Председателят на Българска народна банка да сведе паричното обращение
на края на месец декември до планирания размер.

Изпълнението на настоящето постановление се възлага на Председателя на Българска на-
родна банка.

София, 3 декември 1953 година
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
        Централно управление
             Председател:
          Ат. Н. Мечкаров

ВХ/Отпечатани 2 екз.:
1 за др. В. Червенков
1 за др. А. Мечкаров

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 84, л. 109–110. Оригинал. Машинопис.

№ 545

ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

СИСТЕМАТА НА ЦЕНИТЕ

София, 14 януари 1954 г.

ПРОТОКОЛ № 4
Заседание на 14 януари 1954 година

Заседават: Атанас Мечкаров, Георги Терзиев, Иван Палийски, Розалин Чубриев, Михаил
Вельов, Ангел Георгиев, Петър Г. Попов, Любен Тодоринов

Отсъствуват: –
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Присъствуват: Н. И. Соколов, др. Момчил Донков от ЦК на Профсъюза на работниците по
кредита и размяната.

Заседанието се откри на 15 часа.

Дневен ред:
[...]
5. Доклад за ценообразуването у нас.
Докладва М. Вельов.
[...]
По точка 5. Доклад за ценообразуването у нас. Докладва М. Вельов.
След като се взе предвид приложения доклад и направените предложения, се взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага се на комисия под председателството на Зам. председателят др. М. Вельов в със-
тав: един служител от у-ние „Планово-икономическо“, един – от у-ние „Емисионно-касово“,
един – от у-ние „Промишлен кредит“ и един – от у-ние „Търговски кредит“, да проучи в подроб-
ности въпросите за ценообразуването, разглеждани в приложения доклад и да подработи конкрет-
но предложение за подобряване системата на цените у нас.

2. Докладът с конкретните предложения да се внесе за разглеждане в ЦУ в срок до 31 март
1954 г.

[...]
София 14 януари 1954 година

ПРЕСЕДАТЕЛ НА БНБ: Ат. Мечкаров
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Христов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по един доклад по т. т. 2, 3, 4 и 5 – четири доклада.

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Б.Н. БАНКА
Другаря АТАНАС МЕЧКАРОВ
ТУК

ДОКЛАД
от МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, Зам. председател на Банката

Другарю Председател,

С решение от..., Централното управление ми възложи да проуча и излеза с предложение по
въпроса за системата на цените в нашата страна.

В процеса на проучването се установи, че следва да бъдат разгледани следните основни
въпроси:

1. Начин на образуване цените на средствата за производство.
2. Начин на образуване цените на средствата за лично потребление.
3. Съотношение между цените на дребно на отделните стоки.
4. Цените на селския пазар.

I. Съществуващата система на ценообразуване у нас
и нейните основни недостатъци

1. Образуване цените на средствата за производство, произвеждани в страната.
Средствата за производство произвеждани в страната, имат понастоящем една цена – от-

пускна цена.
Тя включва в себе си:
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а) плановата себестойност
б) определен процент рентабилност (печалба)
в) данък върху оборота.
Данък върху оборота за средствата за производство произвеждани в страната се събира в

диференцирани размери, но се движи средно около 20–30%.
Намирам, че събирането на данък върху оборота за средствата за производство няма ико-

номическо оправдание.
Данъкът върху оборота е една от формите за мобилизиране в бюджета на натрупванията в

народното стопанство. Считам, че натрупванията следва да се мобилизират в бюджета тогава, или
почти тогава, когато стоката бъде реализирана, т.е. продадена, когато фактически се е реализира-
ло и натрупването в парична форма. При предаване на средства за производство от едно държав-
но предприятие на друго, няма реализация на стока, а има просто планово преразпределение на
средствата за производство между социалистическите предприятия имащи един собственик – дър-
жавата, независимо от това, че между тези предприятия стават взаимни разчети по разпределена-
та продукция. Натрупванията при социализма се създават в производството, но се реализират в
парична форма, само при взаимоотношенията на социалистическите предприятия с населението,
при реализацията на стоките за лично потребление.

Мобилизирането на натрупванията, създадени в тежката промишленост, чрез данък върху
оборота на средствата за производство води на практика до това, че натрупванията постъпват в
бюджета преди още да са реализирани. Бюджетът ги изразходва, като значителна част от тях се
изразходва в налични пари. Това довежда до пускане в обращение налични пари във връзка с нат-
рупванията, които не са реализирани и няма скоро да се реализират – т.е. няма срещу тях скоро да
се върнат обратно наличните пари. От тук – неблагоприятното отражение на тази система на от-
пускани цени на средствата за производство върху паричното обращение.

Облагането на средствата за производство с данък върху оборота води до това, че парично-
то изражение на основните средства изкуствено се увеличава. Вярно, че това довежда до извест-
но увеличение на приходите в бюджета, но същевременно и до съответно увеличение на разходи-
те, тъй като се оскъпява в ценностно изражение капиталното строителство.

Данъкът върху оборота отдалечава себестойността от цената на средствата за производст-
во и по такъв начин намалява пряката зависимост на цената от себестойността и стимула за нама-
ляване себестойността.

2. Образуване цените на средствата за производство, внасяни от чужбина.
Вносните предприятия предават внасяните от чужбина средства за производство, а също и

стоки за потребление по цени установени, като към вносната стойност се прибавя събираното ми-
то в размер на 20–30%, ценови разлики – за приравняване към вътрешните цени, данък върху обо-
рота, а също преките и допълнителни разходи.

Тук се проявяват в още по-голяма степен посочените досега недостатъци в системата на це-
ните у нас, а така също недостатъците, посочени в следващата точка.

3. Образуване цените на стоките за лично потребление.
В образуването на цените за стоките за лично потребление най-същественото е това, че

производствените предприятия продават, като правило, по цени на дребно без търговските отс-
тъпки, като сами внасят данъка върху оборота.

По такъв начин сумите от данъка върху оборота постъпват в бюджета много преди стока-
та да бъде реализирана. Търговските организации, изкупили стоката на едро, получават за съща-
та кредити (до продажбата є на организациите за търговия на дребно), като получават кредит и за
тази част от стойността на стоката, която е платена като данък.

Същността в края на краищата се свежда към следното:
1. Банкови средства се използуват за покриване вноски към бюджета, или, което е все ед-

но, бюджетът върши разходи за сметка на временно мобилизираните средства от банката само, че
не непосредствено.

2. Бюджетът мобилизира и разходва натрупвания, които са създадени, но не са още реали-
зирани и реализирането им ще стане след като преминат през още едно звено.

3. Значителна част от разходите на бюджета са разходи в налични пари. Наличните пари
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пускани от Банката при разходването на средства от бюджета за сметка на постъпилия данък вър-
ху оборота се възвръщат в касите на Банката от продажбата на стоките, върху които е събран то-
зи данък.

Преждевременното събиране на данъка върху оборота означава, че се разходват налични
пари много преди тяхното възвръщане. Това, без съмнение, се отразява неблагоприятно за парич-
ното обращение и при известни условия – при напрежение – крие сериозни опасности за покупа-
телната сила на лева.

Обратно, приближаването на сроковете за плащане данъка върху оборота към времето на
действителното реализиране на стоката може да укаже и ще укаже въздействие за още по-голямо
стабилизиране паричното обращение, тъй като пусканите от бюджета средства за сметка на данъ-
ка върху оборота не след дълго време ще се възстановят в налични пари в банката от реализация-
та на съответните стоки.

По този повод А. В. Александров във „Финансы СССР“, 1952 година, на стр. 296 пише:
„Доколкото твърде значителна част от разходите на държавния бюджет на СССР изискват налич-
ни парични средства, то приближаването сроковете за плащане данъка върху оборота в бюджета
към момента на реализация на стоките в търговията на дребно оказва положително влияние на па-
ричното обращение във връзка с икономията в парични средства“.

Освен това, вземането на данъка върху оборота още в производствените предприятия води
на практика до това, че бюджета в значителна степен се дезинтересира от това, как в действител-
ност върви реализацията на стоките в търговията на дребно. И наистина, щом като в бюджета пос-
тъпва данъка върху оборота, независимо от реализацията на стоките, то непосредствения интерес
за съвременната [своевременната] реализация намалява. От тук на практика безразличното и даже
благосклонно отношение във финансовите органи към трупането на свръхнормативни запаси в ед-
ровите организации. Трупането на такива запаси в този случай е „благоприятно“ за бюджета, до-
колкото за тях се събира данък върху оборота, представляващ по-съществено [по същество] едно
фиктивно натрупване, или по-точно, нереализирано, непревърнато в парична форма натрупване.

От проучванията се установи, че системата на образуване цените и събиране данъка върху
оборота в СССР се съществено отличава от сегашната система у нас.

1. Цените на произвежданите в страната средства за производство не включват данъка вър-
ху оборота – за средствата за производство такъв данък не се събира, с изключение на петролни-
те продукти, с оглед икономията в тяхното потребление.

Следователно, средствата за производство в СССР се разпределят между предприятията по
цени, включващи плановата себестойност и плановата рентабилност (печалба).

За вносните средства за производство не се събират вносни мита, или се събират минимал-
ни такива (1%) за митническа регистрация.

Цените на вносните средства за производство се определят на базата на вътрешните цени
на такива средства за производство, като по разликата става разчитане с бюджета.

Предимствата на съветската система на цени на средствата за производство са очевидни:
1. Очиства се бюджета от изкуствени приходи и раздути разходи.
2. Приближава се цената на средствата за производство към тяхната себестойност и пора-

ди това много по-ефикасно може да въздействува за снижаване себестойността.
3. Намалява се относителния размер на необходимите оборотни средства на предприятия-

та и с това се увеличава възможността за ускоряване тяхната обращаемост.
4. Събирането на данъка върху оборота става по-близо до действителното реализиране на

стоките, като при това се осигурява по-ритмично, равномерно постъпване на средства в бюджета,
тъй като данъка се събира само върху средствата за лично потребление, чийто производствен про-
цес е по-кратък, а стокооборота – относително равномерен.

Това има голямо значение за укрепване паричното обращение.
2. Стоките за лично потребление имат следните основни видове цени:
1. Отпускна цена за предприятие.
2. Отпускна цена за промишлеността.
3. Цена на дребно.
Производствените предприятия продават стоките на сбитовите (пласментни) организации
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по отпускни цени за предприятие – планова себестойност – планова печалба – без да внасят данък
върху оборота.

Сбитовите организации продават по отпускна цена за промишлеността – отпускна цена за
предприятието – данък върху оборота.

Данъкът върху оборота се внася от сбитовите организации, като правило по местото на
пласирането, т.е. там където стоката се предава на предприятието за продажба на дребно. По та-
къв начин събирането на данъка върху оборота на стоките се приближава до момента на тяхното
действително реализиране, до тяхната продажба на населението. Натрупването на свръхнорматив-
ни запаси в сбитовите организации не носи никакви постъпления в бюджета, обратно, бюджетът
пряко е заинтересован от ускоряване стокооборота на дребно, защото само в такъв случай ще се
ускори постъпването на данък върху оборота в бюджета. (Натрупването на свръхнормативни за-
паси в търговските организации на дребно не може да има големи размери, извън образуваните по
неизпълнение на плана за даден период).

От това общо правило на образуване цените на дребно в СССР има ред изключения и раз-
новидности, които детайлно тук не считам за необходимо да разглеждам.

Считам, че що се касае до системата на цените на средствата за производство и на стоките
за лично потребление, трябва да се излезе с предложение в Министерския съвет за въвеждане, в
общи линии, съветската система. В подробности предложението следва да бъде разработено от ко-
мисия, определена от Централното управление.

II. Относно установяване правилно съотношение между цените на отделните стоки
за лично потребление

Известно е, че цената може и следва да бъде използувана от социалистическата държава за
регулиране търсенето на отделните стоки. Във връзка с това, цената може да се определя над и
под стойността на стоката.

Търсенето на стоките винаги е търсене при дадена цена. Ако цената е по-висока, търсене-
то ще бъде по-малко, ако цената е по-ниска – по-голямо. Затова, когато производството на дадена
стока е още недостатъчно, за тази стока следва да се определя относително по-висока цена (даже
над стойността), за да се регулира в това отношение търсенето, да се посочи [насочи] то отчасти
към други стоки. Освен това, има някои стоки, които се купуват от трудещите се с високи доходи
и които стоки далече не са от първа необходимост. Цените на тези стоки могат и трябва да бъдат
значително по-високи от стойността им.

Има, обаче, стоки, които са от първа жизнена необходимост. За тях цените могат и трябва
да бъдат ниски (даже под себестойността  в някои случаи), за да са достъпни и за трудещите се с
по-малки доходи. Цените на тези стоки не трябва да са много високи даже, когато производство-
то им е недостъпно [недостатъчно], тук не трябва да се използува докрай ценовия механизъм за
регулиране търсенето, защото ще бъде политически вредно и опасно, а могат да се използуват
други средства, включително до системата на продоволствени карти.

Правилното съотношение между цените на отделните стоки има голямо значение и за това, да
не се използуват едни стоки вместо други, например, да не се използува хляб за фураж, да не е по-
изгодно купуването на брашно и печенето на хляб в сравнение с купуването на готов хляб и т.н.

За подробно изучаване съотношението между цените на отделните стоки е необходимо
специално наблюдение и проучването на материалите във връзка със себестойността на стоките и
услугите.

Тук ще бъдат засегнати само някои въпроси във връзка със съотношението между цените
на отделните стоки, които въпроси следва да бъдат поставени пред съответните органи у нас –
Д[ържавната] П[ланова] К[омисия], Министерство на финансите  и Министерство на търговията.

1. За цените на някои зеленчуци и плодове.
Една от причините за образуване на опашки, а така също за пропадането на известни коли-

чества плодове и зеленчуци е неправилното определяне на техните цени.
Цените на ранните плодове и зеленчуци са твърде ниски, поради което търсенето далече не

може да бъде задоволено. Образуват се опашки и наличните контингенти се изчерпват даже пре-
ди още да са влезли в магазина, докато се разтоварват. След това няма в магазините такива плодо-
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ве и зеленчуци, в резултат на което гражданите търсят такива на селския пазар при няколкократ-
но по-високи цени и недоволствуват, че социалистическата търговска мрежа не е в състояние да
обезпечи снабдяването им.

Когато беритбата на плодовете и зеленчуците навлезе в разгара си, от някои видове зелен-
чуци, особено домати, краставици, тиквички и също плодове – круши, ябълки и др., има големи
количества, но цените им не са достатъчно ниски и търсенето относително намалява. Поради то-
ва, продажбата им се забавя и не са редки случаите на разваляне, вследствие на което се понасят
загуби, или пък предназначени за продажба в пресен вид зеленчуци и плодове се дават за прера-
ботка поради невъзможност да се пласират.

Ранните плодове и зеленчуци в никакъв случай не могат да се смятат за стоки от първа не-
обходимост. Нещо повече, най-ранните са просто лукс. Като се има предвид и това, че повечето от
ранните плодове и зеленчуци са сериозен източник на валута, трябва да се определят такива цени
на тях, които:

1. Да обезпечат правилно съотношение между търсенето (при дадени цени) и предлагането,
като се обезпечи наличието на такива плодове и зеленчуци винаги в магазините и премахването на
опашките за тях.

2. Да се обезпечат значителни доходи на бюджета от ранните плодове и зеленчуци.
Що се касае до цените на плодовете и зеленчуците тогава, когато вече има в изобилие и даже

е сериозен проблем пласмента им, то тези цени трябва да са още по-ниски, за да имат възможност
трудещите се, включително и тези с най-малки доходи, да консумират в по-голямо количество.

Това намаление на цените на плодовете и зеленчуците да се компенсира с увеличението на
цените на ранните плодове и зеленчуци, така, че да не бъдат засегнати интересите на бюджета.

Така стои въпроса и с цените на някои зеленчуци и плодове, които въобще или през отдел-
ни години се оказват в недостатъчно количество, например, дини, пъпеши, ягоди и др. На тях це-
ните трябва да бъдат значително по-високи, като за сметка на това бъдат по-ниски цените на дру-
ги плодове и зеленчуци.

У нас, в София, е същинско чудо, да може гражданин да си купи през лятото, например,
ягоди, дини, ранно грозде и други, без опашка. Нещо повече, въобще е чудо да може да купи, ако
изключим тези, които се занимават главно с това – да стоят по опашките.

В Москва през съответните сезони, винаги, без никаква опашка може да се купят и дини, и
грозде, и ябълки и всички други плодове.

А при това, у нас такива има относително много повече и в много по-голяма близост до
консумативните центрове. Недостатъците, обаче, са в системата на цените и в организиране само-
то снабдяване.

2. При определяне цените на стоките за широко потребление не се в достатъчна степен из-
хожда от необходимостта за установяване такива цени на стоките, които да отговарят:

а) на възможностите за даден период
б) на необходимостта при дадените възможности да се удовлетворяват най-пълно основни-

те потребности на трудещите се.
Кожухарските изделия у нас са сравнително евтини. А такива изделия, по-луксозно израбо-

тени, се търсят на световния пазар. Те са предмет на лукса.
Така, дамските дълги кожени палта у нас струват от 600–1600 лева, като най-луксозните са

до 1760 лева. Това е цена сравнително ниска.
В същото време, много са високи, сравнително, цените на детското облекло и на детските

играчки. А те трябва да бъдат по-ниски, за да могат и децата на трудещите се с по-ниски доходи да
бъдат сравнително добре облечени, да се радват и те на играчки.

Малка е разликата между цените на облеклото и обувките за възрастни и това за децата.
Така например, една мъжка ушанка с хромирана агнешка кожа с натурален косъм, навън

струва според размера и качеството от 37 до 43.20 лева, а ушанка от същия вид за деца, струва
според размера и качеството от 32 до 39 лева, т.е. незначително по-малко, а при това, ушанките у
нас са нужни преди всичко за децата.

Считам, че е необходимо, след специално допълнително проучване, да се излезе с предло-
жение до съответния подпредседател на Министерския съвет и до заинтересованите ведомства за
отстраняване на посочените слабости в определяне цените на отделните стоки за широко потреб-
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ление. Отстраняването на тези недостатъци за едни стоки може да стане еднократно – за зеленчу-
ци, плодове и някои други, а за други стоки – постепенно, при провеждането на бъдещите сниже-
ния на цените на стоките за широко потребление.

За цените на селския пазар ще представя отделен доклад.
Предлагам, Централното управление да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Комисия в състав: 1 служител от Планово-икономическо управление, 1 – от Емисионно-ка-
сово управление и 1 от Управление „Търговски кредит“ да проучат в подробности въпросите за
ценообразуването разглеждани в настоящия доклад и да подработи конкретни предложения за по-
добряване системата на цените у нас.

Докладът с конкретните предложения да се внесе за разглеждане в Централното управле-
ние до 31 март 1954 г.

София, 7 януари 1954 г.

Зам. председател: /М. Вельов/
[Върху документа – резолюция:]

др. Христов за дневен ред
9.I.1954 г.
Ат. Мечкаров

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 24а, л. 69–70, 76–82. Чернова. Машинопис.

№ 546

ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУМАТА НА ЗАПАСНИЯ ФОНД И ПАРИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ

София, 4 септември 1954 г.

ЛИЧНО ПОВЕРИТЕЛНО

ПРОТОКОЛ № П-25
Заседание на 4 септември 1954 година

Заседават: АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, ПЕТЪР ПО-
ПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, ДИМИТЪР АЛАДЖОВ

Отсъствуват: АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Присъствуват: -
Заседанието се откри на 15 часа и 30 минути

Дневен ред:
1. Определяне сумата на запасния фонд и парите в обращение при Българска народна бан-

ка. Докладва М. Вельов

По т. 1: Определяне сумата на запасния фонд и парите в обращение при Българска народ-
на банка, след като се взеха предвид данните и мотивите изложени в приложения доклад, се взе
следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя се сумата на запасния фонд и парите в обращение за банковите билети да бъ-
де 2.300.000.000 (два милиарда и триста милиона) лева.

2. Да се изтеглят от запасния фонд и прехвърлят в резерв на емисията 30.320.000 лева сък-
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ровищни билети, като за запасния фонд и в обращение се определя за съкровищните билети
230.000.000 (двеста и тридесет милиона) лева.

София, 4 септември 1954 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: Ат. Мечкаров
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Христов

ПРИЛОЖЕНИЕ: един доклад.

Поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДОКЛАД
от МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, Зам. Председател при Българска народна банка

Другарю Председател,

По време на паричната реформа 1952 г. от специалната комисия, която бе приела новата
емисия се предадоха на Банката банкови билети 1.769.875.000 лева и съкровищни билети
260.320.000 лева или всичко 2.030.195.000 лева за обращение.

От досегашната ни дейност се вижда, че тази сума не е достатъчна за задоволяване на па-
ричното обращение.

При миналата емисия, която бе много по-ограничена, запасния фонд за периода 1 януари до
30 април 1952 г. преди паричната реформа бе средномесечно 1.087.677.805 лева, т.е. по-голям със
78.981.326 лева, отколкото е бил за същия период време на следната 1953 г. и с 11.801.280 лева за
същия период на 1954 г. след паричната реформа, видно от приложената таблица.

Преди паричната реформа запасния фонд беше недостатъчен. Възможност за увеличаване-
то му нямаше, поради ограничения размер на емисията. Сегашната емисия е по-голяма повече от
два пъти и затова правя предложения, за да се намали движението на наличностите между банко-
вите клонове, а с това [се] спестят разноските: за командировките на банковите служители, такси-
те за транспорта, амбалаж и др. разходи:

1. Да се определи сумата на запасния фонд и сумата на банковите билети в обращение на
2.300.000.000 лева.

2. За да се освободи място в хранилищата и касите на банковите клонове за съхраняване на
увеличения запасен фонд с банковите билети, да се изтеглят от запасния фонд и прехвърлят в ре-
зерв на емисията съкровищни билети за 30.320.000 лева, като общата сума на съкровищните биле-
ти в запасния фонд и в обращение достигне сумата 230.000.000 лева.

При това положение съотношението на банковите билети към съкровищните билети и мо-
нетите ще бъде както 100:10:1, което е нормално.

През време на паричната реформа се пуснаха в обращение повече съкровищни билети, от-
колкото бе необходимо и сега те запълват хранилищата и касите на банковите клонове и създават
излишен труд на ревизорите и банковите служители при проверката на запасния фонд.

Затова моля, другарю Председател, да внесете в Централното управление на Банката за
разглеждане горното предложение, което, ако одобри, да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя се сумата на запасния фонд и парите в обращение за банковите билети да бъ-
де 2.300.000.000 лева.

2.  Да се изтеглят от запасния фонд и прехвърлят в резерв на емисията 30.320.000 лева сък-
ровищни билети, като за запасния фонд и в обращение се определя за съкровищните билети
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230.000.000 лева.

София, 4 септември 1954 година
ВГ/Написани 7 екз.
1 за др. Председ. на БНБ
2 за др. др. зам. председатели
1 за др. Гл. счетоводител
1 за др. Гл. ревизор
1 за др. Н-к „Пл.иконом. у-ние“
1 за др. Н-к „Емис.-касово у-ние“

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Вельов

[В описа на екземлярите от р. 2 до р. 5 са задраскани, с надпис отстрани:]
Взети от мен за унищожение.
7.IX.[1]954 г. [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 29а, л. 301–303. Оригинал. Машинопис.

№ 547

ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА ЗА КРЕДИТНИТЕ И КАСОВИТЕ ПЛАНОВЕ И С РЕШЕНИЕ ЗА НЕГОВОТО

ПРИЕМАНЕ ПО ПРИНЦИП

София, 9 декември 1954 г.

ПРОТОКОЛ № 101
Заседание на 9 декември 1954 година

Заседават: АТАНАС МЕЧКАРОВ, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕ-
ОРГИЕВ, ПЕТЪР ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, ДИМИТЪР АЛАДЖОВ

Отсъствуват: -
Присъствуват: партийният секретар Г. Петров
Заседанието се откри на 14 часа.

Дневен ред:
1. Предложение за одобряване проекто-наредбата за кредитните и касови планове на Бан-

ката. Докладва Михаил Вельов.
[...]
По точка 1. Предложение за одобряване проекто-наредбата за кредитните и касови плано-

ве на Банката. Докладва Михаил Вельов.
След като се взе предвид, че едно цялостно приемане на нова проекто-наредба за съставя-

не касови и кредитни планове не ще бъде целесъобразно преди завръщането на групата служите-
ли от Българска народна банка от Съветския съюз;

че наредбата за съставяне на кредитни и касови планове, както и другите инструкции и на-
редби следва да бъдат основно прегледани и преработени след завръщането на горните другари, с
оглед съобразяването им с опита на Госбанк;

че Централното управление може да приеме сега по принцип проекто-наредбата, която да
се даде на управленията за разучаване и даване мнения;

че проектът трябва да се изготви по такъв начин, че да се вижда срещу кой стар текст, ка-
къв нов се предлага,

се взе следното

РЕШЕНИЕ:
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1. Приема се по принцип проекто-наредбата за съставяне кредитни и касови планове.
2. Същата да се изготви по начин, че да се вижда срещу кой стар текст, какъв нов се пред-

лага и се раздаде на управленията при Централното управление за разучаване и даване мнения и
предложения.

3. Окончателното приемане на проекто-наредбата за съставяне касови и кредитни планове
от Централното управление на банката да стане след завръщането на групата банкови служители
от Съветския съюз и след преработването є с помощта на същите съгласно последния опит на
Госбанк.

[...]
София, 9 декември 1954 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: Ат. Мечкаров
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Христов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по т. т. 1, 2, 3 и 4 – по един доклад.

НАРЕДБА
За кредитните и касови планове на Българска народна банка

I.

Чл. 1. За краткосрочното кредитиране на народното стопанство и за регулиране на парич-
ното обращение, Българската народна банка съставя тримесечни кредитни и касови планoве. Ка-
совите планове се съставят с разбивки по месеци.

Чл. 2. Кредитният и касовият планове се съставят от Централното управление на Българс-
ката народна банка въз основа на показателите на държавния народостопански план.

Чл. 3. Министърът на финансите, съвместно [с] председателя на Българската народна бан-
ка, пет дни преди началото на планируемото тримесечие, внася кредитния и касовия планове за ут-
върждаване от Министерския съвет.

Едновременно с утвърждаване на кредитния план, Министерския съвет определя и макси-
малния размер на паричното обращение.

Утвърдените кредитни и касови планове стават задължителни както за Б. Н. Банка, така и
за министерствата, ведомствата и подведомствените им предприятия, учреждения и организации.

II. Кредитен план

Чл. 4. Кредитния план определя размера на краткосрочното кредитиране на народното сто-
панство по министерства и ведомства, установява източниците за кредитирането и определя раз-
мера на паричното обращение.

Кредитният план се съставя във формата на планов баланс, в който кредитите и източници-
те се показват по остатъци в края на планираното тримесечие.

Чл. 5. В кредитния план източниците и кредитите се разпределят, както следва:

а) източници:
I. Фондове на Банката
II. Разчетни сметки
III. Текущи сметки
IV. Разчети с бюджетите
V. Сметки на банкови учреждения
VI. Междуклонови разчети
VII. Други пасиви
VIII. Пари в обращение

б) кредити:
I. Планови заеми
II. Разчетни заеми
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III. Просрочени заеми
IV. Кредитен резерв
V. Други активи
Чл. 6. Кредитният план на Българската народна банка се състои от три таблици:
а) своден план, в който в съкратен вид се посочват източниците и активните операции на

Банката, съгласно чл. 5;
б) таблица за източниците на Банката по отделни видови и
в) таблица на плановите заеми, разпределени по министерства (ведомства) и видове заеми.
Плановите заеми се показват поотделно, което ще се установи в инструкцията за кредитния

план на Българската народна банка.
Разчетните и просрочените заеми се показват в общи суми без да се разпределят по минис-

терствата, ведомства и видове заеми.
Чл. 7. В кредитния план се определя в обща сума кредитен резерв с назначение да задово-

ли възникнали допълнителни нужди, непредвидени в плана. С кредитният резерв разполага само
Централното управление на Българска народна банка. Част от кредитния резерв може по прецен-
ка на Централното управление на банката да бъде делегиран на някои банкови клонове за непос-
редствено ползуване.

Чл. 8. Кредитният план се съставя от Българската народна банка въз основа на заявки на
министерствата, ведомствата, предприятията и организациите.

Министерствата и ведомствата се задължават да представят на Централното управление на
банката, по установени от същото форми, заявки за необходимите им кредити, разпределени по
обединения и централни предприятия в срок от 23 до 20 дни преди началото на планируемото три-
месечие.

Всички търговски предприятия и промишлени и селскостопански предприятия от местно
значение, представят заявки за необходимите им кредити, по установени от Банката форми пред
съответните банкови клонове по места, в срок от 27 до 25 дни преди началото на планируемото
тримесечие.

За реда на представяне на заявките от отделните министерства, ведомства, предприятия и
организации, Българската народна банка установява график в границите на определените срокове,
който е задължителен.

Чл. 9. Кредитните заявки се попълват въз основа на утвърдените производствено-финансо-
ви и търговско-финансови планове. При липса на утвърдени планове, попълването на кредитните
заявки става по проекто-плановете.

Министерствата, ведомствата и отделните предприятия се задължават да представят на
Българската народна банка всички нужни планово-отчетни материали за проверка на данните по
кредитните заявки.

III. Касов план

Чл. 10. Чрез касовия план се определят източниците и обема на постъпленията в налични
пари в касите на Банката, както и направлението, обемът и целевото използуване в народното сто-
панство на излизащите от касите на Банката налични пари.

Чл. 11. Касовият план има следната номенклатура:

А. Приход

§ 1 – Постъпления от търговски приходи
§ 2 – Постъпления от ж. п. воден и въздушен транспорт
§ 3 – Постъпления от местен транспорт
§ 4 – Постъпления от данъци и такси
§ 5 – Постъпления от предприятия за култура и отдих
§ 6 – Постъпления от предприятия за битово обслужване
§ 7 – Постъпления от наеми и други комунални плащания
§ 8 – Постъпления от държавни заеми
§ 9 – Постъпления по сметки на ТКЗС
§ 10 – Постъпления от телеграфо-пощенски станции
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§ 11 – Постъпления от Държавна спестовна каса
§ 12 – Други постъпления

Б. РАЗХОД

§ 1 – Плащания за заплати
§ 2 – Плащания за селскостопански произведения
§ 3 – Плащания за неселскостопански произведения
§ 4 – Плащания за пенсии, помощи и застраховки
§ 5 – Плащания по сметки на ТКЗС
§ 6 – Плащания по заеми за индивидуално жилищно строителство и стопанско обзавеждане
§ 7 – Усилване наличността на т[елеграфо-] п[ощенски] станции
§ 8 – Усилване наличността на Държавна спестовна каса
§ 9 – Плащания за командировачни, стопанско-оперативни и други разходи.
Чл. 12. Всички предприятия, учреждения и организации, които имат свои разчетни, бюд-

жетни и текущи сметки в Българска народна банка, Българска инвестиционна банка или Държав-
на спестовна каса, са длъжни в срок от 30 до 25 дни преди планираното тримесечие според уста-
новеният от Банката график, да представят на обслужващия ги банков клон сведение за постъпле-
нията и разходите си в налични пари и други планови и отчетни материали, определени от Българ-
ска народна банка.

По преценка на Българска народна банка, предприятията, учрежденията и организациите
със средномесечни приходни или разходни обороти под 4.000 лв., могат да бъдат освободени от
задължението да представят планови и отчетни материали за съставянето на касовия план.

Трудово-кооперативните земеделски стопанства не представят сведения за касовия план.
Чл. 13. Министерствата, обединенията и организациите с обсег на дейност в цялата страна

представят на Централното управление на Българска народна банка сведения за постъпленията и
разходите в налични пари за планираното тримесечие, с разбивка по месеци, на подведомствени-
те им предприятия, учреждения и организации, по териториален разрез, най-късно 15 дни преди
началото на планираното тримесечие.

Чл. 14. Българската народна банка определя максималния размер на касовите остатъци (ка-
совите лимити), които може да задържи в касите си в края на деня всяко предприятие, учреждение
и организация.

Наличните пари над определените касови остатъци (касови лимити) се предават ежедневно
в касите на Българска народна банка, Българска инвестиционна банка или т.п. станция. В селища,
където няма банков клон или т.п. станция, наличните пари над касовите остатъци (касови лимити)
се предават всеки три дни в съответния банков клон или се превеждат чрез най-близката т.п. стан-
ция. С предварително разрешение от Българска народна банка парите могат да се внасят в местна-
та Държавна спестовна каса.

За осигуряване своевременно и пълно внасяне на наличните пари от всяко предприятие, уч-
реждение и организация, Българската народна банка се задължава да организира в клоновете си
извънредни (вечерни) каси.

Чл. 15. Българската народна банка определя норми за разходване на суми от прихода за те-
кущи неотложни разходи на търговските и производствени предприятия и на предприятията за
оказване услуги на населението, в размер на следните максимални размери:

а) за търговските организации, търгуващи с промишлени стоки ................. до 2.5%;
б) за търговските организации, търгуващи с хранителни стоки в градовете ...... до 3%;

а за същите в села .................... до 5%;
в)  на предприятията и организациите извършващи платени услуги на населението,

като театри, кина, бръснарници, работилници и други ................ до 3%;
г) на предприятията за обществено хранене, като ресторанти, столове,

бюфети при ж.п. гари и други в градовете и селата ................... до 7%;
д) на ресторантите в курортните места в някои райони, а също така и на вагон-

ресторантите и бюфетите на пасажерските параходи, освен нормата 7% по т. „г“ ...           до 15%
за покупка на незърнени селскостопански продукти от пазаря;

е) на потребителните кооперации, промишлените кооперации, на които е разрешено да за-
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купуват селскостопански продукти по определени цени, могат да изразходват за тази цел от при-
ходите си ................           до 30%
освен нормата от 5% по т. „б“ през периоди на усилено изкупуване;

ж) на промишлените предприятия нормата за изразходване от приходите се определя, като
ежемесечна глобална сума, по споразумение с предприятието.

Нормите се определят по-отделно за всяко предприятие, независимо от това, дали е на са-
мостоятелен баланс или не.

Не се разрешава изразходването на приходи от едно предприятие – магазин, стол и други –
за нуждите на друго предприятие, влизащо в същата организация, а така също за нуждите на сама-
та организация.

Само селкоопите могат да изразходват приходи от едни свои магазини или столове за нуж-
дите на други, при което и нормите за изразходване пари от приходите се определят на всеки сел-
кооп, като цяло в проценти към общия търговски оборот.

Не се допуска нормата от предния ден да се използува на следния ден.
Чл. 16. За превишение на определения касов остатък (касов лимит),  за несвоевременно и

непълно внасяне на дневните приходи, за изразходване суми от дневните приходи или за попълва-
не на касовия остатък (касовия лимит) от същите, без да има определена норма за извършване раз-
ходи от приходи или в размер по-голям от определената процент-норма, Българската народна бан-
ка взема следните мерки:

а) обръща внимание на ръководителите на предприятието, учреждението или организация-
та и висшестоящите им организации в срок от 10 дни да отстранят допуснатите нередности. Пред-
ложенията на Банката по спазване на банковата дисциплина са задължителни за предприятията,
учрежденията и организациите;

б) лишава предприятията и организациите за срок от три месеца да ползуват норма за из-
вършване разходи от приходите;

в) съставя актове и налага глоби по реда на указ № 304, обнародван в „Известия“, бр. 51/
26.VI.1951 г.

Чл. 17. Българската народна банка може да отказва отпускане на средства в налични пари
за стопанско-оперативни разходи на предприятията, учрежденията и организациите за срок от
един месец през тримесечието, за което същите на са є представили в срока сведение за касовия
план, съгласно чл. 12 от настоящата наредба.

Чл. 18. Българската народна банка не може да превишава утвърдения от Министерския съ-
вет тримесечен размер на сумите по § 9 – Командировъчни, стопанско-оперативни и други разхо-
ди. При изчерпване на сумите по този параграф, банката може да отказва отпускането на средст-
ва в налични пари на министерствата, ведомствата и поделенията им, независимо от размера на
разрешените им кредити.

Чл. 19. Задължават се изпълкомите на народните съвети на депутатите на трудещите се,
съвместно с партийните, профсъюзните и административните органи на предприятията, учрежде-
нията и организациите, по предложение от ръководителите на банковите клонове да разглеждат и
провеждат мероприятия за изпълнение на утвърдените касови планове на клоновете на Българска
народна банка.

Чл. 20. При непредставяне в определения срок по чл. 8 изискуемите се кредитни заявки и
сведения от министерствата и ведомствата, от предприятията и организациите, Българската народ-
на банка не запланирва кредити за тези предприятия и организации и кредитирането им се спира.

Чл. 21. След утвърждаване на кредитния план от Министерският съвет, министерствата и
ведомствата са задължени да разпределят кредитните лимити между подведомствените си обеди-
нения и централни предприятия въз основа на плановете за производството и обращението. Обе-
диненията и централните предприятия от своя страна разпределят кредитните лимити между под-
ведомствените си предприятия.

Разпределението на кредитните лимити се извършва под контрола на Банката.
Чл. 22. Министерствата и ведомствата, респективно подведомствените им обединения,

имат право, при съгласието на Централното управление на Българската народна банка, да прераз-
пределят лимитите между отделните подведомствени им предприятия и между обектите на креди-
тирането, в зависимост от хода на изпълнението на производствено-финансовите и търговско-фи-
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нансовите им планове.
Централното управление на Българската народна банка разглежда предложенията на ми-

нистерствата/обединенията и централните предприятия, за преразпределение на лимитите и дава
съгласие за това преразпределение само в случай, че то не е предизвикано от образуване на из-
лишни запаси от стокови и други материални ценности в тези предприятия, но които се увелича-
ват лимитите.

Чл. 23. Председателят на Българската народна банка представя в Министерския съвет доклад
за изпълнението на кредитния и касовия планове в срок от 20 дни след изтичане на тримесечието.

Чл. 24. Отменя се наредбата за съставяне на кредитния и касовия планове, публикувана в
Държавен вестник, бр. 60/1950 г.

Чл. 25. За приложението на настоящата наредба, Българска народна банка издава инструк-
ции.

Чл. 26. Изпълнението на настоящата наредба се възлага на Председателя на Българската
народна банка.

София, ....... ноември 1954 г.

МИНИСТЪР НА ФИНАСИТЕ: /К. Лазаров/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б.Н.БАНКА: /Ат. Н. Мечкаров/

Подлежи на публикуване в „Известия“ на Президиума на Народното събрание
Засяга всички министерства и ведомства.

ЦДА, ф. 132, оп. 17, а.е. 28а, л. 187–190, 195–202. Оригинал. Машинопис.

№ 548

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕЖДАНЕТО ДА НЕ СЕ ПУСКАТ В ОБРАЩЕНИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА ПАРИ ВЪПРЕКИ АВАНСОВОТО ИЗПЛАЩАНЕ НА

ЗАПЛАТИТЕ В НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ 1955 ГОДИНА

София, 3 януари 1955 г.

Лично строго поверително!
№ П-1

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от АТАНАС МЕЧКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с нареждането Ви да не се пуща в обръщение допълнително нито стотинка,
въпреки авансовото изплащане на заплатите, които следваше да се изплатят на 1 и 2 януари
1955 г., съобщаваме Ви, че поръчението се изпълни. Бяха взети за целта следните извънредни
мерки:

В банковите клонове в окръжните градове бяха изпратени пълномощници на Централното
управление с указание за изключителните мероприятия, които трябва да се проведат. Отпускане-
то на налични пари през последните дни беше ограничено само за неотложни нужди. Безпрепятс-
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твено се отпускаха от банката пари само за заплати, изкупуване на селскостопански произведения
и изплащане на влогове. Подготвено беше и се проведе непрекъснато събиране на налични пари в
банковите клонове през цялата нощ на 31 декември срещу 1 януари, като по такъв начин бяха съб-
рани в банката всички налични пари, постъпили в предприятията, учрежденията и организациите
до последната минута на 31 декември м.г.

София, 3 януари 1955 г.                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ:
Ат. Н. Мечкаров

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 84, л. 121. Оригинал. Машинопис.

№ 549

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВЕЛА ЛУКАНОВА ДО ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
ЗА ЗНАЧИТЕЛНОТО ПРЕВИШАВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ РАЗМЕР НА ПАРИЧНОТО
ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 1956 Г. С ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА НЕГОВОТО
СТАБИЛИЗИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАСОВИЯ ПЛАН ЗА

ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1956 ГОДИНА

София, след 5 октомври, преди 15 ноември 1956 г.

До
ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Т   у   к

Д О К Л А Д
от ВЕЛА ЛУКАНОВА*, председател на Българската народна банка.

Другари,

В края на м. септември тази година Министерството на финансите и Българска народна
банка внесоха доклад в Министерския съвет, с който се искаше разрешение да се превиши разме-
ра на паричното обръщение, утвърден с касовия план за III-то тримесечие със 76 милиона лева.
По този повод се реши да бъдат заслушани Министерството на финансите и Българската народна
банка в Политбюро както по въпроса за конкретното превишение през III-то тримесечие на тази
година, така и по въпроса за състоянието на паричното обръщение в страната и тенденциите за не-
говото развитие.

Отчетните данни към 30 септември тази година показаха, че фактически паричното обръ-
щение беше превишено не със 76 милиона лева, а с 451 милиона лева.

След като се изясни, че и без това големият размер на паричното обръщение по плана за
III-то тримесечие няма да бъде спазен, в края на септември Българската народна банка даде указа-
ние на клоновете да пренесат за началото на м. октомври изплащането на обезщетенията по лини-
ята на Държавния застрахователен институт, размерите на които се оказаха много големи. Изклю-
чение бе направено само за пет околии, поради настойчивото искане на околийските комитети на
Партията, тъй като това изплащане на обезщетенията бе тясно свързано с изхранването на населе-
нието в тези околии, силно засегнати от стихийни бедствия.

Кои са основните причини, които доведоха до неизпълнението на касовия план за III-то
тримесечие?

Разходната част на касовия план се оказа превишена с 25 милиона лева, главно поради из-
плащането на по-големи суми по основното разходно перо – заплати. В III-то тримесечие за зап-
лати е изплатено в повече от плана 73 милиона лева. Банката не разполага още с отчета на Дър-
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жавната планова комисия и Централното статистическо управление за изпълнението на държав-
ния народностопански план за III-то тримесечие, но от проверките в клоновете, от техните отчети
и обяснения се вижда, че главната причина за преизпълнението на фонда на работната заплата
трябва да се търси в преизпълнението на плана за промишлеността, в отражението върху фонда на
заплатата, което дадоха непредвидените при съставянето на касовия план постановления на Ми-
нистерския съвет от 2 юли 1956 година за осигуряване работа на незаетата в производството ра-
ботна сила и от 26 юни 1956 година за по-нататъшно подобряване и поевтиняване храната в сто-
ловете. По останалите пера на разходната част от касовия план и главно по втория по значимост
разходен параграф – „Изкупуване на селскостопански произведения“ предвидените по плана сред-
ства не са напълно използувани, с което се компенсира в значителна степен превишението по фон-
да на работната заплата.

В приходната част на касовия план също е на лице неизпълнение с 20 милиона лева, което
пада изключително на постъпленията от стокооборота. През изтеклото тримесечие в касите на
Банката са постъпили налични пари от стокооборота със 71 милиона лева по-малко, отколкото се
предвиждаше по плана. Поради големия относителен дял на тези постъпления по касовия план,
превишението на постъпленията по другите приходни пера не можа напълно да компенсира откло-
ненията от плана по стокооборота. Повече даже, ако постъпленията по стокооборота бяха изпъл-
нени, с това не само щеше да се покрие разликата по разходната част, а щеше да се постигне нама-
ление на емисионния резултат в сравнение с плана с 31 милиона лева. По тази причина, Минис-
терството на финансите и Банката считат, че главна причина за неизпълнение на емисионния ре-
зултат си остава неизпълнението на плана за стокооборота.

През изтеклото тримесечие общо за Републиката е изпълнено заданието за инкасацията на
наличните пари в касите на Банката. Това обаче вече е недостатъчно, за да способствува за ускоря-
ване обръщаемостта на наличните пари. Редица банкови клонове все още стоят на страна от работа-
та на търговските организации, не сигнализират своевременно пред ръководните, държавни и пар-
тийни органи за недостатъците в търговията, примиряват се с това, че в магазините на дребно липс-
ват стоки, които не са дефицитни и се намират в достатъчни количества в едровите организации.

Ръководството на Банката преценява, че е недостатъчно добра работата на редица клонове
по контрола за привличането на наличните пари в ТКЗС и разходването им. Редица разходи, кои-
то ТКЗС биха могли да извършват по безналичен начин, все още се заплащат с налични пари по-
мимо контрола на Българска народна банка.

Партията и Правителството многократно са констатирали, че не се работи достатъчно вър-
ху разгръщането на широка мрежа от работилници и заведения за оказване на различен род услу-
ги на населението. Тази мрежа освен това, че би подобрила обслужването на населението, би мог-
ла да бъде един не лош канал за привличане в държавния и кооперативен сектор наличните пари
на населението. И в това отношение работата на банковите органи не може да бъде призната за за-
доволителна. По такъв начин, наред със сериозните икономически фактори, способствуващи за
ускоряване обръщаемостта на наличните пари, би могло да се изисква и засилване на контрола по
привличането и разходването на наличните пари от страна на банковите органи.

Във връзка с изпълнението на касовия план, считаме за необходимо да уведомим Политбю-
ро, че сме се стремели да изпълняваме плановете за паричното обръщение чрез правилно използу-
ване на каналите за неговото регулиране и засилване контрола върху разходването на наличните
пари, без необосновано да спираме плащанията на държавата към населението, да изземваме от
организациите повече налични пари, отколкото е установената за тях касова норма, да прехвърля-
ме от тримесечие в тримесечие плащания с нарушаване на сроковете и други груби администра-
тивни мерки, които само биха довели до временен ефект в показване на изкуствено занижен раз-
мер на паричното обръщение. Поддържаме становището, че както размерът на паричното обръще-
ние изцяло зависи от състоянието на икономиката в страната и нейното развитие, така и регулира-
нето на паричното обръщение трябва да се извършва главно с икономически мероприятия и само
в тоя случай може да се счита, че то ще бъде поддържано на уровен, съответствуващ на действи-
телните потребности.

***
След паричната реформа, проведена през 1952 година, абсолютният размер на паричното
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обръщение сочи непрекъснат ръст. Особено значителен се оказа този ръст през 1956 година. По-
ради някои обстоятелства (висок размер на паричното обръщение през първата половина на 1952
година, слухове за втора парична реформа през 1954 година), динамическият ред по години няма
пълна сравнимост, поради което за характеристика на ръста приемаме сравнението на данните за
три години – 1953, 1955 и 1956 години:

√ Ó ‰ Ë Ì Ë

1953 1955 1956

 ˙Ï 30 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 1 176 846 1 280 700 1 466 692
—Â‰ÌÓ ÓÚ 1.I. ‰Ó 30.I’. 1 154 727 1 278 356 1 431 390

Във връзка с непрекъснатото нарастване на размера на паричното обръщение основен въп-
рос, който възникна пред Банката, е въпросът – съответствува ли този увеличен размер на дейст-
вителните потребности на народното стопанство, или той е над тях. Такъв разчет, основан на те-
орията на Маркс и въз основа на някои методологически положения, усвоени в практиката на Гос-
банк, се направи в Българска народна банка. Основният смисъл на този разчет бе да установи бър-
зината на обръщението на наличните пари в отделните групи на населението, за да се получи сред-
ната обръщаемост в страната. Разчетите показаха, че средната скорост на парите в обръщение в
дни е 30,6, или парите извършват в течение на годината 11,76 оборота. Многогодишните проучва-
ния в Съветския съюз върху въпроса за броя на оборотите на парите са довели до извода, че те
трябва да бъдат 11, а минимум 10. Тези проучвания в Съветския съюз ни дават основание да счи-
таме, че разчетите, направени от Банката, могат да се приемат за основа при изчисление потреб-
ния размер на паричното обръщение, тъй като естествено е по-голямата бързина на обръщението
у нас по силата на териториални и други причини. При така изчислената бързина на обръщението
средно деветмесечният размер на паричното обръщение за 1956 година би трябвало да бъде към
1 300 милиона лева, а фактически е 1 431 милиона, или около 130 милиона лева над необходимия
размер.

Тук му е мястото да се каже, че съгласно утвърдените от Министерския съвет касови пла-
нове за трите изтекли тримесечия, в касите на Банката трябваше да постъпят от стокооборота
8 940 милиона лева. Фактически са постъпили 8 651 милиона лева или със 189 милиона лева по-
малко от запланираните. Следователно и тук може да се направи същият извод, който се направи
във връзка с изпълнението на касовия план за III-то тримесечие, а именно, че ако планът за стоко-
оборота за деветте месеца беше изпълнен, паричното обръщение щеше да бъде на уровена на
действителната потребност.

***
Данните за свободната покупателна сила на населението, която се определя от размера на

наличните пари в населението и влоговете, показват също непрекъснато и значително нарастване.
От 2 873 милиона лева към 30 септември 1952 година, свободната покупателна сила на населени-
ето е нарастнала на 4 165 милиона лева към 30 септември 1956 година. Характерно е и това, че ако
свободната покупателна сила на населението е нараствала от 1953 до 1955 година средно с 200 –
300 милиона лева, то за една година – от 30 септември 1955 до 30 септември 1956 година тя е на-
растнала със 772 милиона лева, от които по влоговете към 600 милиона лева.

Опасното не се състои в това, че у нас имаме сравнително високо равнище на влоговете.
Опасното се състои в това, че през 1956 година се получи рязък скок в нарастването на влогове-
те. Този скок показва, че високото равнище на влоговете през 1956 година не може вече да се
обяснява само с традициите на нашия народ към спестовност. Очевидно, тук се касае до натруп-
ване на покупателна сила поради това, че в момента на нейното образуване тя не среща срещу се-
бе си такива стоки, които се търсят и се запасява в очакване на такива стоки. Тя може следовател-
но да се яви неочаквано на пазаря.

Нарастването на свободната покупателна сила се обяснява с изключителните особености
на 1956 година, заключаващи се в редица мероприятия, а именно: голям размер на снижение на це-
ните на дребно, предоставен още в началото на годината; отказ от провеждане на вътрешен държа-
вен заем; провеждане увеличение размера на заплатите на ръководния кадър; увеличение изкупни-
те цени на редица селскостопански произведения; провеждане мероприятия по поевтиняване хра-
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ната в столовете и някои други от този род.
При тия данни възниква въпросът: е ли на лице в страната непосредствена опасност от ин-

флация, или само тенденция за такава опасност. Ние считаме, че на лице са някои тенденции, кои-
то, ако продължават да се развиват в бъдеще, могат да доведат до реална опасност от инфлация.

Започването на инфлация най-напред ще предизвика дефицитност на редица стоки, особе-
но на продоволствени, стоки с дълготрайно потребление, спекулация със стоки, известна паника
на пазаря, увеличение цените на кооперативния пазар. По-нататък вече държавата ще бъде прину-
дена да вземе решителни мерки и с цената на големи финансови жертви да спре инфлацията, или
сама да тръгне по линията на увеличение на цените. За сега у нас не са на лице външни признаци
за инфлация. Действително редица стоки са хронически дефицитни, но това още няма застрашава-
щи размери. Цените на кооперативния пазар са относително стабилни. Ние обаче считаме за необ-
ходимо да отбележим, че като правило инфлацията преминава през един период на „латентно“
състояние – когато се подготвят условията за външните прояви на инфлацията. При този пръв пе-
риод свободната покупателна сила на населението не се насочва на пазаря, а се натрупва във вид
на налични пари и влогове, поради наличие на доверие към стопанската стабилност и към стабил-
ността на паричното обръщение. При достигане обаче на по-значителни размери, а особено при
прояви на затруднение по стокооборота, свободната покупателна сила може да се насочи стихий-
но на пазаря и да доведе до външни прояви на инфлация, които ще бъдат по-слаби или по-силни,
според това какво е съотношението между свободната покупателна сила и стоковите резерви с
подходяща структура, с които държавата разполага.

За да се пресекат тенденциите към по-нататъшен необоснован от потребностите на народ-
ното стопанство ръст на паричното обръщение, необходимо е: първо, да се проанализират основ-
ните причини, които водят към това и второ, да се набележат мероприятия както за IV-то триме-
сечие на 1956 година, така и за 1957 година. По наше мнение основните причини са следните:

1. Основен документ, по който трябва да се дава директивата за изменението на паричното
обръщение, е балансът за паричните приходи и разходи на населението. Такъв у нас се съставя ве-
че от няколко години. За сега този документ се използува само за да се определи покупателния
фонд на населението за текущата година. Покупателният фонд се определя като разлика между па-
ричните доходи на населението и всички останали негови разходи като данъци, комунални услуги,
застраховки, културни нужди и други.

По съставяните у нас баланси с течение на редица години не се планира изменение на раз-
мера на паричното обръщение. За 1956 година по-специално при положение, че не се предвиди за-
ем, приръстът на покупателната способност на населението бе отнесен в по-голямата си част за
увеличение размера на стокооборота и известна част за увеличение на влоговете. По такъв начин
стокооборотът бе увеличен с 400 милиона лева, с които трябваше да се отрегулира размерът на
паричното обръщение. Фактичести стокооборотът няма да бъде изпълнен по преценка на Държав-
на планова комисия с 300 милиона лева или почти целият размер на увеличението ще остане нео-
съществен.

Ние считаме, че паричният баланс на приходите и разходите на населението трябва така да се
използува, че при всяко решение за увеличаване приходите на населението трябва едновременно да
се обмисля и провежда в живота план за това, по какъв начин ще бъдат реализирани допълнителни-
те приходи, за да се избегне задържането на налични пари у населението. Отнасянето на допълни-
телните приходи към стокооборота може да се счита за реална мярка само тогава, когато зад това
увеличение на стокооборота стоят търсени от населението стоки. При допълнителен приход значи-
телна част от населението, която е задоволила вече своите насъщни нужди, винаги насочва търсене-
то към стоки с по-дълготрайна употреба, с по-високо качество макар и по-скъпи, а също и към сто-
ки, които не са предмет от първа необходимост, но вече стават достъпни за населението.

2. За последните 2–3 години особено значение придоби при планирането на стокооборота
въпросът за неговата структура и приспособяването є към непрекъснатото повдигане на матери-
алното и културно ниво на трудещите се. Това изисква много по-голяма маневреност от страна на
търгуващите организации, а също и на министерствата – производители, които изпълняват поръч-
ките на вътрешната търговия. Ние считаме, че е на лице мудност у търговските организации, бав-
но реагиране на измененията на търсенето. Даже в случаите, когато се касае за стоки, изработени
в достатъчни количества, не са редки случаите на недостиг в търговията на дребно, поради липса
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на маневреност от страна на търговските организации за бързо оперативно прехвърляне на стоки-
те от един район на страната в друг или за изтегляне на стоки от мрежата на едро. След увеличе-
нието на плана за стокооборота по наше мнение не настъпи коренно изменение в стила на работа-
та на търговските организации, което освен другите причини, за които говорихме по-горе, също
допринесе за неизпълнението на плана за стокооборота. Тук му е мястото да се отбележи, че за
IV-то тримесечие е запланиран стокооборот в размер на 4 400 милиона лева, при изпълнение за
изтеклите девет месеца – 10 990 милиона лева. Ако не се вземат мерки за безусловното изпълне-
ние на плана за стокооборота за IV-то тримесечие, който изцяло е залегнал в основата на касовия
план, ние не само няма да можем да изтеглим от обръщение 126 милиона лева, както е предвиде-
но в плана, но ще излезем към 31 декември с още по-голям размер на паричното обръщение и с
още по-голям разрив с действителните потребности.

3. Трети много сериозен фактор, който ако в настоящия момент още не е дал отражение
върху фактическия размер на паричното обръщение, но заключава в себе си много голяма опас-
ност, е дефицитността на нашия бюджет. Към 30 септември по счетоводни данни дефицитът е 107
милиона лева, на 5 октомври той е вече 236 милиона лева и то при положение, че не са изплатени
325 милиона лева на външно-търговските предприятия, не са преведени на Българска инвестици-
онна банка всички средства по плана за деветте месеца (дадени са по-малко 615 милиона лева).
Фактическият дефицит към началото на м. октомври е над един милиард лева.

Интересно е да се видят данните към 30 септември за изтеклите четири години. Към тази
дата през 1952 година бюджетът е имал остатък по текущите си сметки 1 192 милиона лева, през
1953 година – 1 422 милиона лева, през 1954 година – 776 милиона лева, през 1955 година – 963
милиона лева, а сега, както се каза, не само няма никакъв остатък по сметката на текущия бюджет,
а се започва едно сериозно накърняване на кредитните ресурси на Българска народна банка, коя-
то фактически е принудена да кредитира текущия бюджет, за да не се допусне масово неизплаща-
не на заплати, спиране на храна на болни и редица други.

Дефицитността на бюджетите е най-голямата опасност за паричното обръщение, тъй като
тя означава, че се изразходват по държавния бюджет повече средства, отколкото са действителни-
те натрупвания в народното стопанство. С част от тези средства се извършват плащания непосред-
ствено и в налични пари.

4. Специално за 1956 година, за която особено остро стои въпросът за привличане на из-
лишните в населението пари, трябва да се подчертае и неизпълнението на решенията на Минис-
терския съвет за организиране размяната на стоки за широко потребление със страните от демок-
ратическия лагер, а при възможност и с капиталистическите страни. Считаме за необходимо отк-
рито да кажем на Политбюро, че изпълнението на тази задача бе провалено от страна на минис-
терствата на Външната и Вътрешната търговия. Ако тази задача беше своевременно изпълнена,
това щеше значително да допринесе за изпълнение плана по стокооборота.

В течение на няколко месеца не се решава и поставеният от Министерството на финансите
и Българска народна банка въпрос за увеличаване броя на кината в страната и по-специално в сто-
лицата, с което също не малко щеше да се допринесе за ускоряване обръщаемостта на наличните
пари.

Във въпросите за разширяване операциите по ширпотреба и във въпроса за разширение на
киномрежата редица министерства проявиха тясна ведомственост, която, както се вижда от приве-
дените данни за състоянието на паричното обръщение, струва скъпо на държавата.

За да се пресекат тенденциите, застрашаващи стабилността на паричното обръщение и ле-
ва и за да се обезпечи безусловното изпълнение на касовия план за IV-то тримесечие, молим По-
литбюро да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Задължават се другарите Живко Живков и Пело Пеловски до 15 ноември да завършат
размяната на стоки за широко потребление със страните от демократическия лагер в размерите,
установени от Министерския съвет.

Другарят Пело Пеловски да обезпечи снабдяването на търговската мрежа в цялата страна с
получените от размяната стоки и да вземе решителни мерки за изпълнение на плана по стокооборо-
та за IV-то тримесечие. Да обърне особено внимание на снабдяването с търсени стоки на всички
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добруджански околии, като в необходимите случаи прехвърля стоки и от други райони на страната.
2. В срок от 10 дни да се разреши въпросът за разширяване мрежата от кина и други зре-

лищни предприятия в страната и по-специално в столицата.
3. Задължава се другарката Вела Луканова да засили контрола на Банката върху разходва-

нето на налични пари и засили въздействието върху привличането на наличните пари в касите на
Банката, като обърне особено внимание на привличането и разходването на налични пари в ТКЗС.

4. Да се възприеме, че никакво изменение в народностопанския план и никакви допълни-
телни разходи не могат да се извършват без да се установи предварително тяхното отражение вър-
ху бюджета и върху баланса на паричните доходи и разходи на населението и начина на тяхното
покриване.

5. Да се подобри решително използуването на баланса на паричните доходи и разходи на
населението като инструмент за обвързване показателите на народностопанския план, имащи от-
ражение върху паричните доходи и разходи на населението.

За целта да се съгласуват необходимите мероприятия между Държавна планова комисия, Ми-
нистерството на финансите, Българска народна банка и Централното статистическо управление.

6. При съставяне на плана по стокооборота за 1957 година да се вземат пред вид изменени-
ята в покупателната сила на разните групи от населението и да се съобрази структурата на стоко-
оборота с тези изменения с оглед да се задоволи търсенето на стоки от тези групи и да се осигури
привличането на техните доходи.

7. Задължава се другарят Кирил Лазаров да осигури съставянето на проект на бюджета за
1957 година, реално обвързан с народностопанския план и с превишение на приходите над разхо-
дите в размер, произтичащ от потребностите на краткосрочното кредитиране през 1957 година.

8. Задължават се другарите Кирил Лазаров и Вела Луканова да внесат предложение в Ми-
нистерския съвет за прехвърляне остатъците от бюджетите за минали години по специална смет-
ка на Правителството и предоставянето им само за краткосрочно кредитиране на народното сто-
панство.

9. В началото на м. февруари 1957 година да се заслуша доклад на другарите Кирил Лаза-
ров и Вела Луканова за изпълнението на касовия план за IV-то тримесечие и цялата 1956 година.

ЦДА, ф. 132П, оп. 4, а.е. 7, л. 347–358. Оригинал. Машинопис.

* Вела Луканова (26.II.1905 − 19.IХ.1990 г.) Родена в Плевен. Завършва гимназия в София. През
1924 г. заедно с родителите си емигрира в СССР, където през 1929 г. се дипломира като финансист в
Московския промишлено-икономически институт „Плеханов“. От 1929 г. работи във Финансовото уп-
равление на Московска област, последователно като инспектор и началник-управление „Финансиране на
народното стопанство“. След завръщането си в България през 1945−1947 г. е икономист и началник на
Планов отдел в кооперативна централа „Напред“ и в Централния кооперативен съюз. През 1947−1949 г.
е началник на Планов отдел в Министерството на комуналното стопанство. От октомври 1949 г. е
първи заместник-министър на финансите. Председател на БНБ от 5.XII.1955 г. до 5.XII.1959 г. В периода
1960 г. − 1963 г. е постоянен представител на България в Икономическата комисия на ООН за Европа.

№ 550

ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
СЪСТАВЕНИЯ ОТ ЕМИСИОННО-КАСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ БАЛАНС НА

ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1958 Г.

София, 19 декември 1957 г.

ПРОТОКОЛ № 55
Заседание на 19 декември 1957 година

Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, МИХАИЛ ВЕЛЬОВ, АНГЕЛ ГЕОР-
ГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПОПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ
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Отсъствуват: –
Присъствуват: по т. 1 – Ж. Проданов и Драган Илиев от ЦК; по т. 2 – Л. Манолов и Б. Ва-

силев; по т. 3 – Ив. Върбанов и Стоян Марков.
Заседанието се откри на 9 часа

Дневен ред
1. Разглеждане плановия баланс за паричните доходи и разходи на населението за 1958 го-

дина. Докладва Розалин Чубриев.
[...]
По точка 1.
Централното управление на банката, след като разгледа и обсъди плановия баланс за па-

ричните доходи и разходи на населението за 1958 година и след направените изказвания и предло-
жения за подобряване работата по съставяне на паричния баланс,

взе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Централното управление одобрява работата на Емисионно-касово управление по съста-
вяне на плановия баланс за паричните доходи и разходи на населението за 1958 година.

Задължава се Емисионно-касовото управление да нанесе всички поправки и осигури пъл-
ното обвързване на документа с народностопанския план. Въз основа на този документ при съста-
вяне на тримесечните касови планове и при разглеждане на въпроса за стокооборота, да се опре-
деля по-нататъшната позиция на банката.

Паричният баланс, така уточнен с основните изводи от цифровия материал и разчетите, да
се изпрати на Министъра на финансите и държавния контрол, като едновременно в писмото се от-
рази, че той е слушан и че по него Централното управление е взело настоящето решение.

2. За в бъдеще паричният баланс да се слуша от Централното управление не само след
окончателното му изготвяне, а още в процеса на съставянето му и преди окончателното приемане
на народностопанския план от Министерския съвет.

3. С оглед да се преодолее забелязващата се тенденция на намаляване обръщаемостта на
паричното обръщение, възлага се на Емисионно-касово управление да разработи въпроса за някои
допълнителни мероприятия, свързани със съкращаване на сроковете на получаване на паричните
доходи на населението както по работниците и служителите, така и по селското население.

По паричните доходи на селското население Емисионно-касово управление, съвместно с
отдел „Земеделски кредит и доставки“ да разгледат въпроса за възможността за изменение начина
на авансиране на членовете-кооператори, като се има пред вид характера на отделните икономи-
чески райони, сроковете на натрупване на паричните доходи в населението, свързани с реализаци-
ята на продукцията.

Въз основа на тази разработка да се разработи проект за диференциран подход към изпла-
щане на авансите както по сроковете в течение на годината, така и по икономически райони.

4. Задължава се заместник-председателя др. М. Вельов заедно с Емисионно-касово управ-
ление да продължат работата по уточнение и подобряване методологията на съставяне на парич-
ния баланс и определяне разчетния материал по паричното обръщение, с оглед подобряване рабо-
тата по съставяне на паричния баланс.

5. Възлага се на Емисионно-касово управление да организира самостоятелно наблюдение и
анализиране на покупателната сила на лева.

Емисионно-касово управление да даде своите предложения за начина, по който да бъде ор-
ганизирана тази работа в управлението.

[...]
София, 19 декември 1957 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: В. Луканова
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Н. Шуманов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по т. т. 2 и 3  – два доклада

ЦДА, ф. 132, оп. 18, а.е. 3, л. 464–465. Оригинал. Машинопис.
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ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРОУЧВАНИЯТА НА ЕМИСИОННО-КАСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА

СЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПО СОЦИАЛНИ ГРУПИ И ПО
РАЙОНИ В СТРАНАТА

София, 4 декември 1958 г.

ПРОТОКОЛ № 45
Заседание на 4 декември 1958 г.

Заседават: ВЕЛА ЛУКАНОВА, ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР Г. ПО-
ПОВ, ЛЮБЕН ТОДОРИНОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ

Отсъствуват:  МИХАИЛ ВЕЛЬОВ
Присъствуват: Л. Манолов, Б. Василев, Тр. Дончев, д-р К. Попов, Г. Петров, Ас. Велинов,

К. Кузманов, Д. Касабов, Б. Тенекеджиев
Заседанието се откри в  9 часа

Дневен ред:
[...]
4. Разглеждане резултатите от проучванията за състоянието на паричното обръщение по

райони в страната – в кои райони и социални групи от населението е съсредоточено паричното об-
ръщение. Докладва Р. Чубриев.

[...]
По точка 4.
Централното управление на банката, след като разгледа резултатите от проучванията за

състоянието на паричното обръщение по райони в страната – в кои райони и социални групи от
населението е съсредоточено паричното обръщение и след направените изказвания,

взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Централното управление приема за сведение информацията за резултатите от проучва-
нията за състоянието на паричното обръщение по райони в страната – в кои райони и социални
групи от населението е съсредоточено паричното обръщение, като задължава Емисионно-касово
управление да продължи проучванията, с оглед подобряване качеството на планирането и регули-
рането на паричното обръщение и осигуряване изпълнението на емисионния резултат.

[...]
София, 4 декември 1958 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ЦУ  НА  БНБ: В. Луканова
СЕКРЕТАР  НА  ЦУ  НА  БНБ: В. Ангелов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по т. т. 1, 3, 4 и 6 – 4 доклада и стенографски бележки по т. 3.

ЦДА, ф. 132, оп. 19, а.е. 2, л. 483–485. Оригинал. Машинопис.
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№ 553

ДОКЛАД ОТ НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „ЕМИСИОННО-КАСОВО“ В БНБ РОЗАЛИН
ЧУБРИЕВ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ПЛАНОВИЯ БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ И

РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1960 ГОДИНА

София, 22 февруари 1960 г.

Поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Б. Н. БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т   у   к

Д О К Л А Д
от РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, началник управление „Емисионно касово“

Относно: съставянето на плановия баланс на паричните доходи
и разходи на населението за 1960 година.

Другарю Председател,

Представям Ви за обсъждане в Централното управление на банката плановия баланс на па-
ричните доходи и разходи на населението за 1960 година. Балансът е съставен въз основа показа-
телите на държавния народностопански план за 1960 година и очакваното изпълнение за 1959 го-
дина. При съставянето на баланса работихме съвместно с Държавната планова комисия, като в
процеса на уточняване сумите по отделните негови показатели, чрез критичен анализ на данните,
отстранихме различията между нас.

I. ПО ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 1959 ГОДИНА

Данните за очакваното изпълнение на баланса на паричните доходи и разходи на населени-
ето за 1959 година бяха разработени въз основа на данните за очакваното изпълнение на отделни
показатели на държавния бюджет и народностопанския план, свързани с баланса, както и въз ос-
нова на някои данни на Министерството на земеделието и горите и Централното статистическо
управление. По такъв начин в данните за очакваното изпълнение на баланса на паричните доходи
и разходи на населението намират отражение успехите на нашия народ в развитието на народно-
то стопанство през 1959 година.

Данните от съобщението на Централното статистическо управление при Министерския съ-
вет „За резултатите от изпълнението на държавния план за развитие на народното стопанство през
1959 г.“ посочват убедително, че нашият народ през миналата година направи още една широка
крачка напред по пътя на социализма. Под изпитаното ръководство на Партията, изпълнявайки
мобилизиращия лозунг за ускорено икономическо развитие, той постигна забележителни трудови
победи. Планът за общата продукция на промишлеността за 1959 година е изпълнен 102,4 на сто.
Прирастът на промишлената продукция през 1959 година в сравнение с 1958 година е два пъти по-
голям от средногодишния прираст на промишлената продукция през годините на Втората петилет-
ка (1953-1957 г.). През 1959 година един процент от прираста на промишлената продукция се рав-
нява на 312 млн. лева срещу 160 млн. лева за годините на Втората петилетка.

Големи успехи завоюва и нашето селско стопанство. Уедрените кооперативни стопанства и
масовото движение за изпълнение на петилетката в съкратени срокове създадоха условия за по-
бърз подем и в този отрасъл. Въпреки неблагоприятните метеорологически условия на голяма
част от страната, в резултат на огромната работа, която извършиха кооператорите, работниците
от МТС, ДЗС и специалистите, производството от основните земеделски култури значително над-
хвърли средногодишното производство през годините на Втората петилетка и през 1958 година.
Значителни успехи има животновъдството, горското стопанство и пр.
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Ускореното развитие на промишлеността, селското стопанство и другите отрасли на мате-
риалното производство доведе до голямо увеличение на националния доход на страната. По пред-
варителни данни националният доход ще бъде с около 17 на сто по-голям, отколкото през 1958 го-
дина. Този темп е повече от два пъти по-голям от средногодишния темп на нарастване на нацио-
налния доход през годините на Първата и Втората петилетка. Това позволи през годината да бъдат
заделени значителни средства за повишаване на материалното и културното благосъстояние на на-
селението, което беше взето пред вид при разработване данните за очакваното изпълнение на ба-
ланса за 1959 година.

Извършените през течение на миналата година промени по редица показатели на народнос-
топанския план (главно в селското стопанство) не се отразиха впоследствие в плановия баланс на
паричните доходи и разходи на населението. Поради това във всички съпоставки с плана за 1959
година се има пред вид първоначално разработения планов баланс.

Очакваното изпълнение за различните показатели на баланса на паричните доходи и разхо-
ди на населението (в абсолютни суми и в процент към плана) се вижда от следните данни:

В милиони лева

№ по Очаквано
ред П о к а з а т е л и План изпълнение %

I. ПАРИЧНИ ДОХОДИ
1 Фонд работна заплата 14.783 14.684 99
2 Доходи от ТКЗС 10.121 8.744 86
3 Доходи на частни стопани и членове на ТКЗС

от изкупвателни организации 1.377 757 55
4 Пенсии, помощи и стипендии 2.981 2.985 101
5 Доходи от финансовата система 707 721 102
6 Други доходи 1.000 995 99
7 Продажба на стоки и оказване на услуги

между населението 1.048 707 68
                                                            Всичко: 32.017 29.593 92

II. ПАРИЧНИ РАЗХОДИ
1 Заплащане услуги 1.929 1.973 102
2 Данъци и такси 1.783 1.753 98
3 Застрахователни и осиг[урителни] вноски 190 163 86
4 Вноски в обществени организации и дялови вноски 243 245 101
5 Погасяване на заеми 172 169 98
6 Други парични разходи 269 236 88
7 Прираст на спестяванията 1.297 1.348 104
8 Покупателен фонд 24.786 22.699 92
9 Покупка на стоки и оказване услуги

между населението 1.048 709 68
10 Увеличение на наличните пари в населението 300 298 100

32.017 29.593 92

Както се вижда от горните данни, очакваното изпълнение на баланса за 1959 година беле-
жи най-голямо отклонение главно по доходите на населението от селското стопанство – доходите
от ТКЗС и от продажба на селскостопанска продукция на изкупвателните организации. Така нап-
ример, при план 10 121 милиона лева, доходите на населението от ТКЗС се очаква да се реализи-
рат в размер на 8 744 милиона лева, от които 2 788 милиона лева в продукти, продадени на коопе-
раторите; 3 460 млн. лева аванси срещу изработени трудодни през годината; 1 906 млн. лева окон-
чателно разплащане на кооператорите срещу трудодни за сметка на 1958 година и 590 млн. лева
други доходи на кооператорите от ТКЗС. Неизпълнението на плана с 1 377 млн. лева се дължи на
известно неизпълнение на годишния план за селскостопанската продукция от растениевъдството и
животновъдството. В редица кооперативни стопанства не бяха проведени всички необходими ме-
роприятия за правилното отглеждане на културите и навременното и пълно прибиране на реколта-
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та. В резултат на това селското стопанство не получи значително количество продукция от расте-
ниевъдството, а животновъдната продукция се увеличи в малки размери в сравнение с 1958 годи-
на. Една от причините за това е обстоятелството, че броят на говедата и биволите се намали, а на
овцете и свинете се увеличи в сравнително неголеми размери. Това неизпълнение на плана за сел-
скостопанската продукция значително намали стоковата продукция в ТКЗС, в резултат на което в
кооперативните стопанства не постъпиха напълно планираните доходи.

Във връзка с горните недостатъци в селското стопанство се очаква да не се реализират и
доходите на частните стопани и членовете на ТКЗС от продажба на селскостопански произведения
на изкупвателните организации – при план 1 377 млн. лева се очакват 757 милиона лева или неиз-
пълнение с 620 млн. лева. Значително отражение върху неизпълнението на този показател даде и
извършеното през миналата година уедряване на ТКЗС, в хода на който процес бяха приети нови
членове на ТКЗС измежду малкото останали частни стопани. Това показват и данните за относи-
телното тегло на продукцията от социалистическия сектор в селското стопанство (заедно с произ-
водството в помощните стопанства на кооператорите), която нарастна от 91,1 на сто за 1958 годи-
на на 97,3 на сто за 1959 година. С това може да се обясни и неизпълнението на плана за продаж-
ба на стоки и оказване услуги между населението, което се равнява на 341 милиона лева.

Неизпълнението на доходите на населението по очакваното изпълнение за 1959 година
спрямо плана за същата година общо с 2 424 млн. лева се отрази отрицателно върху покупателния
фонд на населението, който намаля с 2 087 млн. лева. В последната сума се включва неизпълнение
на покупателния фонд за държавната и кооперативна търговия с 1 560 млн. лева и на покупател-
ния фонд за ТКЗС с 572 млн. лева. Последната сума представлява главно натурално заплащане на
членовете на ТКЗС срещу отработените трудодни. Този по-малък покупателен фонд на населени-
ето оказа известно влияние за неизпълнението на плана по стокооборота на дребно през 1959 го-
дина общо за страната с 5,5 на сто.

Трябва да се подчертае обаче, че неизпълнението на плана за стокооборота на дребно ста-
ва в условията на значително преизпълнение на плана по влогонабирането. Това може да се обяс-
ни с продължителната липса на редица стоки от първа необходимост, което е особено характерно
за селата, където по 15–20 дни в някои места хората не могат да си купят олио, ориз, оцет, рибни
консерви, мармелад, захарни изделия, не могат да намерят обувки, каучукови изделия и други. Съ-
щевременно се наблюдава снижение на процента на инкасацията от 88,2 за 1958 година на 87,1 за
1959 година, което пък се обяснява с растежа на ведомствените покупки от търговските организа-
ции на дребно. Непосредствените наблюдения на банковите органи, както и тенденцията на снижа-
ване процента на инкасацията, показват, че редица търговски организации на дребно изпълняват
своите планове, като отклоняват стоки, предназначени за населението, в покупки на ведомствата.

Горните данни свидетелствуват за сериозни слабости в търговската мрежа на дребно. Те
сочат, че за да отговаря търговията на постоянно нарастващите нужди на населението, е необхо-
димо търговската мрежа да се снабдява редовно с достатъчни и разнообразни хранителни и про-
мишлени стоки. Широко поле за въздействие в това отношение имат и банковите органи по места,
които водят борба за изпълнението на касовия план на Банката.

II. ПО ПЛАНОВИЯ БАЛАНС ЗА 1960 г.

Плановият баланс на паричните доходи и разходи на населението за 1960 година е разрабо-
тен въз основа отчетните баланси за 1957 година и 1958 година, данните по очакваното изпълне-
ние на баланса за 1959 година, утвърдения държавен план за развитието на народното стопанство
през 1960 година и държавния бюджет за 1960 година. При уточняването на редица показатели са
използувани и данни по касовия план на Банката, особено що се отнася до тримесечното разпре-
деление на сумите по отделните показатели на баланса.

Сумите по баланса са изчислени общо за годината, с разпределение по социални групи и по
тримесечия. Разпределението по социални групи е направено въз основа характера на съответни-
те приходи и разходи на населението, като са използувани и установените съотношения за някол-
ко отчетни години.

В показателите на плановия баланс на паричните доходи и разходи на населението за 1960
година са отразени директивите на Седмия конгрес на БКП за развитието на страната през Трета-
та петилетка, конкретизирани и разработени в решенията на ЦК на Партията за изпълнение на пе-



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
401

тилетката в съкратени срокове и ускоряване темповете на икономическото развитие на страната,
набелязани в доклада на др. Т. Живков пред Народното събрание, а така също и големите успехи
в развитието на производителните сили на страната през изтеклите години.

Новите задачи, залегнали в държавния народностопански план за 1960 г., бяха набелязани
въз основа на блестящите резултати от 1959 година. Производството на обществения продукт и
националния доход се предвижда да нарастне в следните размери:

В милиони лева

П о к а з а т е л и 1958 г. 1959 г. 1960 г. Очаквано План
отчет очаквано план 1959 г. 1960 г.

изпълне- в % към в % към
ние 1958 г. очаквано

1959 г.

I. Обществен продукт – всичко 78.065 91.131 108.683 117 119
    в това число:
    а) материални разходи 43.202 50.244 58.683 116 117
        в % 55,3 55,1 54,2 - -
    б) национален доход 34.863 40.887 50.000 117 122
        в % 44,7 44,9 45,8 - -

II. Национален доход за
разпределение – всичко 33.900 43.182 51.575 127 119
    в това число:
    а) натрупване 6.548 10.974 14.955 168 136
        в % 19,3 25,4 29,0 - -
    б) потребление 27.352 32.208 36.620 118 114
        в % 80,7 74,6 71,0 - -

Приведените данни за някои от основните, обобщаващите показатели на плана ясно гово-
рят, че той отразява посочената по-горе линия на ускорено икономическо развитие на страната.
Тези показатели и планът като цяло са естествено продължение на постигнатото през миналата го-
дина. Така например, относително намалява размерът на материалните разходи в стойността на
обществения продукт – от 55,3 на сто за 1958 година и 55,1 на сто по очакваното изпълнение за
1959 година, той намалява в плана за 1960 година на 54,2 на сто. За сметка на това расте относи-
телното тегло на националния доход, чийто дял от 44,7 на сто за 1958 година и 44,9 на сто по
очакваното изпълнение за 1959 година нараства на 45,8 на сто от размера на обществения продукт
за 1960 година. В абсолютна сума националният доход за 1960 година се увеличава в сравнение с
очакваното изпълнение за 1959 година с 9 113 млн. лева или с 22 на сто.

При разпределението на националния доход значително нараства относителният дял на
фонда за натрупване. От 19,3 на сто за 1958 година и 25,4 на сто по очакваното изпълнение за
1959 г., той нараства на 29 на сто за 1960 година. В абсолютна сума фондът за натрупване се уве-
личава в сравнение с очакваното изпълнение за 1959 година с 3 981 млн. лева или с 36 на сто. От-
носителният дял на фонда за потребление намалява. Докато през 1958 година той представлява
80,7 на сто от размера на националния доход за разпределение и през 1959 година (по очаквано
изпълнение) - 74,6 на сто, то през 1960 г. той намалява на 71 на сто. Обаче в абсолютна сума фонд
„Потребление“ нараства с 4 412 млн. лева в сравнение с очакваното изпълнение за 1959 година
или с 14 на сто.

В тясна връзка с нарастването на националния доход на страната и преди всичко с увеличе-
нието на фонда за потребление нараства и размерът на паричните доходи на населението.

Според данните на разработения планов баланс на паричните доходи и разходи на населе-
нието, паричните доходи на населението за 1960 година ще възлезат на обща сума 34 820 млн. ле-
ва, от които 21 663 милиона лева за работници и служащи и 13 157 млн. лева за селяни. В сравне-
ние с очакваното изпълнение за 1959 година паричните доходи на населението през 1960 година
се увеличават с 5 227 милиона лева или с 18 на сто. Това увеличение говори за почти двойно по-
големи темпове на годишно нарастване на паричните доходи на населението в сравнение с години-
те на Втората петилетка, взето в процент, а в абсолютна сума този годишен прираст е 3,5 пъти по-
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голям, тъй като средногодишният прираст на периода 1953–1957 година в абсолютни суми е 1 495
милиона лева, а в процент – 9,8 на сто. В нарастването на паричните доходи на населението е от-
разена линията на Партията за непрекъснатото подобряване благосъстоянието на трудещите се.

Увеличението на паричните доходи на населението за 1960 г. е в по-голяма степен за селя-
ните. При общо нарастване на паричните доходи с 18 на сто, паричните доходи на селяните нарас-
тва с около 20 на сто, а на работниците и служащите – с около 12 на сто.

Най-голям дял в общата сума на паричните доходи на населението заема фондът на работ-
ната заплата, който възлиза на 17 072 млн. лева и представлява 49 на сто от общата сума на парич-
ните доходи на населението за 1960 г. В сумата на фонда са включени и 800 млн. лева, предназна-
чени за увеличаване размера на някои заплати през 1960 г.

Паричните доходи на населението от ТКЗС възлизат на 11 166 милиона лева и представля-
ват 32,1 на сто от общата сума на паричните доходи на населението за 1960 г. или нарастват с 28
на сто в сравнение с очакваното изпълнение за 1959 година.

В основата на нарастването на паричните доходи на населението от ТКЗС стои предвиде-
ният голям ръст на производството на селскостопанска продукция, което ще дойде предимно от
ТКЗС. В плана за 1960 година се предвижда общият обем на селскостопанската продукция по съ-
поставими цени да нарастне от 18 520 млн. лева по очакваното изпълнение на плана за 1959 годи-
на на 24 450 млн. лева или с 32 на сто. По директивите на Седмия конгрес на БКП се предвижда-
ше общият обем на селскостопанската продукция да достигне през 1960 година 18 481 милиона
лева, а през 1962 година – 20 500 млн. лева. Това означава, че предвиденото по директивите рав-
нище за 1962 година се надхвърля още през 1960 година или петилетката в областта на селското
стопанство ще бъде изпълнена за три години.

Предвиденото увеличение на селскостопанската продукция за 1960 година ще се получи
главно чрез увеличаване на средните добиви на декар селскостопански култури и продуктивност-
та на животновъдството (по интензивен начин), както и чрез разширяване на обработваемата
площ и увеличаване броя на селскостопанските животни (по екстензивен начин).

Характерно за 1960 година е това, че в баланса на паричните доходи и разходи на населе-
нието се отразява и натуралната продукция, която кооператорите получават като възнаграждение
по трудодни. Следователно тя се отразява като стокова продукция, пресметната по специално оп-
ределени от Министерството на земеделието и горите единни цени. Стойността на трудоденя ве-
че се определя само в парично изражение, като общ доход на кооператорите, получен в налични
пари и продукти. Този начин на заплащане труда на кооператорите дава възможност в баланса на
паричните доходи и разходи на населението да се включат цялостно доходите, които селското на-
селение получава от общественото стопанство на ТКЗС.

По плана за 1960 г. и по баланса на паричните доходи и разходи на населението се пред-
вижда авансирането на кооператорите през годината да става в размер на 75 на сто от плановия
трудоден, т.е. по-малко от крайния предел за авансиране (80 на сто), препоръчан с постановлени-
ето на Министерския съвет от м. август 1958 година.

Необходимо е да се посочи, че през 1959 г. се прояви стремеж у някои ръководители на
ТКЗС да завишават плановия размер на трудоденя. В резултат на това се получи преавансиране по
отношение фактически реализирания размер на трудоденя (по очаквани данни), макар че формал-
но се спазваше ориентировачния процент за авансиране (60-70 на сто). Така например, органи на
банката установиха, че от всичко 43 стопанства във Врачански окръг, към 30 септември 1959 г. 4
стопанства бяха авансирали кооператорите до 100 на сто от очаквания размер на трудоденя; 7 сто-
панства – от 80 до 100 на сто; 24 стопанства – от 60 до 80 на сто и пр. Такива случаи имаше в мно-
го райони на страната. Благодарение на взетите своевременно мерки от страна на Банката се осу-
етиха всички възможни отрицателни последици за паричното обръщение. До края на годината се
компенсираха почти всички превишения на суми в това отношение.

Като прие и за настоящата година авансирането да става до 75 на сто от планирания размер
на трудоденя, Държавната планова комисия изхождаше от обстоятелството, че в баланса на дохо-
дите и разходите на населението трябва да се отрази действителният растеж на покупателния фонд
на селското население у нас. При това са взети мерки за по-реално планиране размера на трудоде-
ня за 1960 година и за строго спазване указанията на Правителството във връзка с авансирането
на кооператорите.
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Доходите на частните земеделски стопани и на членовете на ТКЗС от продажба на продук-
ция на изкупвателните организации възлизат на 542 млн. лева или 1,6 на сто. В сравнение с очак-
ваното изпълнение за 1959 г. те намаляват с около 28 на сто, което е резултат преди всичко на
силно намалената сфера на частния сектор в нашето селско стопанство.

Общо доходите на населението, реализирани в материалното производство, при първично-
то разпределение на националния доход, възлизат на около 80 на сто от общата сума на доходите,
докато доходите, получени във формата на помощи, пенсии и стипендии и пр., т.е. в резултат на
преразпределението на националния доход, възлизат на около 20 на сто от общия размер на дохо-
дите на населението за 1960 година.

Паричните разходи на населението за 1960 г. възлизат на 34 570 млн. лева. От общата су-
ма на паричните разходи нестоковите разходи (за комунално-битови услуги), транспорт, съобще-
ния, кина, театри и др.) възлизат на 5 033 млн. лева или 14,4 на сто, прираст на влоговете – 1 495
млн. лева или 4,3 на сто; размерът на покупателния фонд на населението възлиза на 27 402 млн.
лева или 78,8 на сто. В тази сума се включва покупателният фонд за държавната и кооперативна
търговия – 22 730 млн. лева, натурална продукция, продадена на членовете на ТКЗС – 3 733 млн.
лева и покупателният фонд за кооперативните пазари – 959 млн. лева. Общо покупателният фонд
на населението, предназначен за покупка на стоки и продукция от общественото хранене, нараст-
ва в сравнение с очакваното изпълнение за 1959 г. с около 21 на сто.

Такива са основните данни за размера на паричните доходи и разходи на населението през
1960 г., установени в плановия баланс. Подробната номенклатура за всеки показател на баланса се
вижда от приложените таблици.

III. ПО ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

Анализът на данните по баланса на паричните доходи и разходи на населението дава въз-
можност да се направят важни изводи за паричното обръщение, а именно: за необходимото коли-
чество пари за обръщение и за плановата скорост на паричното обръщение.

За тази цел ние правим следните разчети:
1. Разчет за разпределяне паричните доходи на населението по срокове на получаване и

разходване;
2. Разчет за изчисляване скоростта на паричното обръщение;
3. Разчет за установяване средния размер на паричното обръщение;
4. Разчет за определяне приръста на паричното обръщение.
При първия разчет сумите по всички показатели на приходната част на баланса на парични-

те доходи и разходи на населението се очистват от безкасовите доходи, след което касовите дохо-
ди се разпределят по срокове на получаване и по социални групи. При това се вземат и корекции,
тъй като една част от доходите си населението внася на влог във влогонабирателните институти и
същевременно извършва тегления по влоговете, с което фактически се привличат допълнителни
доходи на населението през годината. Корекции се правят и на сроковете и на доходите, употребе-
ни за покупка на стоки с дълготрайна употреба.

Въз основа на така установените касови доходи на населението се разработва вторият раз-
чет, с помощта на който се установява средната скорост в дни и скоростта в коефициент поотдел-
но за двете социални групи и общо за парите в обръщение.

Със скоростта на коефициента общо за парите в обръщение се дели размерът на касовите
разходи на населението през годината и се получава средният размер на паричното обръщение за
годината.

Четвъртият разчет се прави въз основа на редица проучвания и преценки, с цел да се опре-
дели приръста на паричното обръщение за годината.

Както се вижда от приложените разчети, общо касовите доходи на населението възлизат за
1960 година на 27 242 млн. лева, средната скорост на паричното обръщение – 30,9 дни, а скорост-
та в коефициент – 11,8 пъти.

Скоростта в коефициент показва колко покупко-продажби или други плащания обслужва
една парична единица през годината. За разлика от тази скорост, която се изчислява по посочени-
те по-горе разчети по икономически път, имаме и скорост на паричния оборот, която показва кол-
ко пъти през годината паричната маса, намираща се в обръщение, минава през касите на банката.
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Последната скорост се изчислява само по отчетните данни на касовия план и размера на парично-
то обръщение.

Въз основа на коефициента на скоростта на паричното обръщение ние установихме, че
през 1960 година средният размер на паричното обръщение ще възлезе на 2 532 млн. лева или ще
се увеличи с 245 млн. лева, т.е. с 11 на сто прираст през 1959 г. 290 млн. лева или 14 на сто. При-
растът на абсолютния размер на паричното обръщение се предвижда на 250 млн. лева или в края
на 1960 г. паричното обръщение ще достигне 2 300 млн. лева.

При изчисляване на горните резултати ние изхождаме от следните данни:
млн. лева

П о к а з а т е л и 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
очакв. план

1. Парични доходи на населението 19.609 21.456 24.458 29.590 34.820
                                Индекс 100 109 125 151 178
2. Средногодишен размер на паричното
обръщение 1.462 1.693 1.997 2.287 2.532
                                Индекс 100 116 137 156 173
3. Парично обръщение в % към
 паричните доходи 7,5 7,9 8,2 7,7 7,3
                                Индекс 100 105 109 103 97
4. Прираст на паричните доходи
на населението 1.306 1.847 3.002 5.132 5.230
                                Индекс 100 141 230 393 400
5. Прираст на средногодишния размер
на паричн. обръщение 159 231 304 290 245
                                Индекс 100 145 191 182 154
6. Скорост на паричния оборот 11,02 10,32 10,50 10,59 10,80
                                Индекс 100 94 95 96 98

Както се вижда от горната таблица, през 1960 година се залага известно напрежение в па-
ричното обръщение. Докато растежът на паричните доходи на населението ще нарастне със 78 на
сто в сравнение с 1956 г., то средногодишният размер на паричното обръщение ще нарастне със
73 на сто. Тази линия на развитие на паричното обръщение се вижда и при процентното му отно-
шение към паричните доходи на населението, което от 7,5 на сто трябва да бъде 7,3 на сто.

Подобна тенденция се наблюдава и при прираста на паричните доходи на населението и
прираста на паричното обръщение. Докато първият се увеличава четири пъти, вторият се увелича-
ва само един и половина пъти.

Анализът на горните данни показва, че за да не се надвиши набелязаният размер на парич-
ното обръщение, е необходимо да се увеличи неговата скорост. Данните за скоростта на паричния
оборот показват, че това става все още бавно.

IV. ПРОБЛЕМИ НА БАЛАНСА И НА НАШАТА РАБОТА ВЪВ ВРЪЗКА С БАЛАНСА

Като Ви представям плановия баланс на паричните доходи и разходи на населението за
1960 година, считам за необходимо да посоча, че при съставянето му ние срещнахме някои труд-
ности и неразрешени въпроси главно от методологически характер, за преодоляването или реша-
ването на които трябва да се работи през настоящата година.

1. Във връзка с паричното обръщение трябва:
а) Да се уточни и оформи писмено методологията за изчисляване скоростта и количество-

то на парите в обръщение. За тази цел трябва да се преразгледа сегашната неписана такава, както
за скоростта на паричното обръщение, така и за количеството на парите, необходими за обръще-
ние; да се прецени какви са нейните положителни страни и недостатъци; да се разкрие какви по-
добрения са необходими и пр. с оглед да се постигне най-пълното прилагане на марксовата фор-
мула за паричното обръщение.

б) Да се проучат причините, поради които скоростта на паричното обръщение у нас през



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
405

последните години не показва по-сериозно увеличаване, което налага ежегодно да се увеличава
абсолютният размер на паричното обръщение, продиктувано от растежа на наличните парични
обороти във връзка с подема на нашата икономика. Ние трябва да знаем докога и до какви преде-
ли у нас ще расте паричното обръщение, какви са възможностите за ускоряване обръщаемостта на
парите, факторите за това ускоряване и пр. Доколкото е възможно, тези данни могат да се съпос-
тавят с някои данни от народнодемократичните страни, като се ползуват публикувани в печата ма-
териали.

2. Плановият баланс се съставя по обща сума на показателите с разпределение по социал-
ни групи.

Разпределението на паричните доходи и разходи на населението по социални групи е от съ-
ществено значение за правилното определяне динамиката и структурата на доходите на различни-
те социални групи от населението, съотношението между доходите на двете групи и пр. Същевре-
менно това е необходимо и за установяване размера на данъците от отделните социални групи на
населението, както и за изучаване и планиране на паричното обръщение. Без такива данни е не-
възможен анализът на скоростта на обръщението на парите, невъзможна е правилната оценка на
ролята на спестяванията и определянето на техния планов прираст.

Като отчитаме, че съставянето на баланса по социални групи има голямо принципиално и
непосредствено практическо значение, ние считаме, че за нас също така сериозно практическо зна-
чение има и съставянето на баланса по показатели „градско население“ и „селско население“. То-
ва ще позволи да се определя покупателният фонд поотделно за градското и за селското население
и ще представлява основа за правилно разпределение на стоковите фондове между града и селото
при планирането и отчитането на стокооборота на дребно. Сега фактически при установяване на
тези показатели се изхожда от делението по социални групи, което е съвсем неточно.

3. Съществува неяснота по начина за установяване размера на сумата по раздел „Б“ на ба-
ланса – „Доходи от продажба на стоки и оказване услуги между населението“ и по-специално до-
ходите на населението от продажба на стоки от кооперативните пазари. Сега ние установихме те-
зи доходи, като намерихме в наблюдаваните от ЦСУ градски кооперативни пазари какъв оборот
се пада на глава от това градско население. Впоследствие този резултат умножихме по броя на ця-
лото градско население в страната, като взехме и корекция на необхванатите обороти. Наистина
тук съществува закономерност, но този метод съвсем не може да се приеме за съвършено точен
при установяване сумата по горния показател.

4. При сегашната практика спестяванията се дават само по прираст за годината, в който се
включва и лихвата по влоговете. Същевременно лихвата се посочва в приходната част на баланса
като доход на населението от финансовата система, макар да е известно, че тя се изчислява в края
на годината и фактически се явява доход на населението едва в началото на следващата година.

5. При сегашната практика покупателният фонд на населението се изчислява като от обща-
та сума на всички парични доходи на населението се спадат нестоковите разходи, прирастът по
влоговете и предварително установената по преценка на БНБ сума, която ще увеличи размера на
наличните пари в населението. При това положение покупателният фонд на населението изкустве-
но се занижава със сумата за увеличаване на наличните пари в населението, тъй като тази сума,
вместо да се включи в покупателния фонд, се предназначава да премине в следващата година, без
да бъде изразходвана. Всъщност тя е по същество покупателен фонд, защото разликата между
нестоковите разходи и спестяванията, от една страна, и паричните доходи на населението, от дру-
га страна, представлява формирал се покупателен фонд на населението. Друг е въпросът дали то-
зи фонд ще бъде разходван напълно през годината. Това зависи до голяма степен и от състояние-
то на търговията у нас.

Горното се отнася не само за плановия баланс, но и за отчетния баланс, при който не тряб-
ва да се изхожда от същия неправилен метод и винаги да се търси равенството между покупател-
ния фонд на населението (по отчетните данни) и стокооборота за населението (по отчетни данни).
По наше мнение тук се допуска грешка. Плановият баланс на доходите и разходите трябва да по-
казва какъв покупателен фонд се планира за населението в зависимост от данните по останалите
планови показатели, а отчетният баланс трябва да покаже какъв действителен покупателен фонд се
е формирал през течение на годината в резултат на изпълнението на съответните показатели. Из-
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пълнението на плана по стокооборота за населението от своя страна показва каква част от този
фонд е изразходвана за покупка на стоки. Разликата всъщност ще остане като увеличение на на-
личните пари в населението, но това вече няма значение за баланса на паричните доходи и разхо-
ди на населението. При това не трябва да се забравя, че реализацията на известна част от стокоо-
борота през текущата година става тъкмо за сметка на такива налични пари в населението, преми-
нали от предишната година, чийто размер може да се установи с абсолютна точност само по дан-
ни за наличните пари в обръщение.

6. В доходната част на плановия баланс, както се посочи вече, са включени по решение на
ДПК като паричен доход натуралните доходи на кооператорите, получени срещу трудодни и рен-
та на земята в размер на 3733 млн. лева, които същевременно са включени и в разходната част на
баланса като покупателен фонд от ТКЗС. По указание на ДПК и Министерството на земеделието
и горите сега кооперативните стопанства остойностяват продукцията, раздавана на кооператори-
те срещу труда, което всъщност представлява по-нататъшно разширяване сферата на стоково-па-
ричните отношения в ТКЗС. Въпреки това този въпрос трябва да се обсъди по-обстойно и всест-
ранно.

7. Налагат се редица уточнения във връзка с наименованието и съдържанието на показате-
лите на баланса на паричните доходи и разходи на населението, както от приходната, така и от
разходната му част. Целесъобразно ще бъде някои малки по стойностни размери показатели, като
например „стипендии“, „други доходи от ТКЗС“ и пр. да се слеят със сродните на тях показатели.
Трябва да се уточни и поредността на показателите в разходната част на баланса, което е от зна-
чение при определяне размера на покупателния фонд, както и редица други методологически поло-
жения при установяването на някои от показателите в подробната номенклатура на баланса.

8. За да служи балансът като сериозен документ при оперативното регулиране на парично-
то обръщение чрез касовия план, той трябва да има правилно тримесечно разпределение на суми-
те по всички показатели. Сегашната практика на тримесечно разпределение на сумите по отделни-
те показатели на баланса страда от редица недостатъци. В повечето случаи това става като се взе-
ме пред вид плановото разпределение на тези суми в съответните ведомства или по касовия план
за изтеклите две-три години. При първия начин на нас не са известни пътищата, по които ведомс-
твата или министерствата установяват тримесечното разпределение на сумите, а при втория слу-
чай процентното съотношение по касовия план съвсем не е точно, тъй като в някои показатели су-
мите не са само за населението. При това показателите на касовия план не съответствуват напъл-
но на показателите на баланса, макар че в това отношение се работи.

Горният недостатък на тримесечното разпределение на сумите по баланса може да се отс-
трани, ако Централното статистическо управление съставя отчетния баланс на паричните доходи
и разходи на населението и по тримесечия. Прези 3-4 години, след като се преценява, че данните
по тримесечната отчетност идват с голямо закъснение и се обработват бавно, тримесечната отчет-
ност е изоставена. Може би тези основания в известна степен да са били правилни, но като се има
пред вид, че тримесечната отчетност служи като база и изходен материал при планирането за след-
ващата година, тя е абсолютно необходима. Затова Централното статистическо управление тряб-
ва още от тази година, при съставянето на отчетния баланс за 1959 година, да въведе и тримесеч-
ната отчетност. В противен случай връзката между баланса на паричните доходи и разходи на на-
селението и касовия план ще продължава да бъде слаба, тъй като при сегашното си състояние ба-
лансът не може да дава точни данни за тримесечното планиране на паричното обръщение по касо-
вия план.

Наред с решаването на горните въпроси от методологически характер ние ще насочим уси-
лията си за отстраняване и на някои затруднения в нашата работа от технически характер. Извес-
тно Ви е, че при подготовката на всеки нов баланс за предстоящата планова година се налага пол-
зуването на редица отчетни материали от минали години, за да се установи динамиката на съответ-
ните доходи или разходи на населението. За тази цел е необходимо да се съберат, уточнят и сис-
тематизират множество данни по всички показатели на баланса и за всички изтекли години в спе-
циална тетрадка и по специален ред. С това ще се улесни извънредно много нашата работа по със-
тавянето на баланса и занапред ние ще можем да работим по-самостоятелно.

Същевременно ние ще работим за подобряване методите за разработване на данните по от-
делните показатели, за изчисляване на тяхната структура, обем, динамика и пр., като привлечем
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повече статистически материали за производството на обществения продукт и разпределението на
националния доход с оглед по-точното планиране на доходите и разходите на населението.

Държа да заявя, че във връзка с решаването на горните проблемни въпроси на баланса и на
нашата работа във връзка с баланса, ние ще се ръководим преди всичко от опита на Съветския съ-
юз в лицето на Държавната банка на СССР и на Държавния планов комитет на СССР.

***
Ако Централното управление на банката одобри представения баланс и разчетите към не-

го, моля Ви да се приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Одобрява работата на Емисионно касово управление по съставянето на баланса на па-
ричните доходи и разходи на населението за 1960 г. и свързаните с него разчети по паричното об-
ръщение и приема за сведение баланса и разчетите.

2. Възлага на началника на Емисионно касово управление др. Розалин Чубриев да вземе
мерки за по-нататъшното подобряване работата по баланса на паричните доходи и разходи на на-
селението, като за тази цел се осигури проучването на следните въпроси:

а) уточняване и писмено оформяване на методология за изчисляване скоростта и количес-
твото на парите в обръщение;

б) проучване факторите за увеличаване скоростта на паричното обръщение;
в) обсъждане с Държавната планова кимисия, Министерството на финансите и Централно-

то статистическо управление методите за разпределение доходите и разходите на населението по
социални групи и по местоживеене, за установяване размера на сумите по раздел „Б“ на баланса
и за покупателния фонд, както и за тримесечната отчетност по баланса от Централното статисти-
ческо управление.

3. Възлага на началника на Емисионно касово управление др. Розалин Чубриев да осигури
най-задълбоченото проучване опита на СССР във връзка с работата по баланса на паричните до-
ходи и разходи на населението и свързаните с него разчети по паричното обръщение.

София, 22 февруари 1960 година
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Р. Чубриев

ЛР/Написани 5 екз.
1 за председателя на БНБ
1 за зам.-председателя на БНБ
1 за началника на ЕКУ
2 за службата
№ 148/22.II.1960 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 4, а.е. 33, л. 64–80. Оригинал. Машинопис.

№ 554

ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕНИ СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ ОТ
ЗАСЕДАНИЕТО И С РЕШЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ В

РАБОТАТА С ПАРИЧНИТЕ ЧЕКОВЕ

София, 19 май 1961 г.

ПРОТОКОЛ № 39
Заседание на 19 май 1961 година

Заседават: ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ, НЕШО ЦАРЕВСКИ, ГЕОРГИ ДИМОВ, РОЗАЛИН ЧУБ-
РИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
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Отсъствуват: КИРИЛ НЕСТОРОВ и НЕДЕЛЧО ДАЦКОВ
Присъствуват: Петър Попов, Андрей Таканяцов и Анна Вескова
Заседанието се откри в 14 часа

Дневен ред:
[...]
7. Предложение да се извади от употреба паричния чек обр. 1-67.

[Докладва] ПЕТЪР Г. ПОПОВ
[...]
По т. 7
Централното управление взе следното

РЕШЕНИЕ:

Възлага се на др. Петър Г. Попов, Главен счетоводител и на др. д-р Константин Попов, гла-
вен юристконсулт да обсъдят наново въпроса и в срок от 30 дни да внесат в Централното управ-
ление ново предложение, с което да се отстранят слабостите на разписките и слабостите на парич-
ните чекове.

[...]
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Ц.У. НА БНБ: Г. Терзиев

СЕКРЕТАР НА Ц.У. НА БНБ: А. Хараланов

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ
от заседанието на Централното управление
на Б.Н.банка, състояло се на 19 май 1961 г.

[...]
По т. 7 – Предложение да се извади от употреба паричния чек обр. – I-67.
Др. Розалин Чубриев: Другарите казват така: ако си служим с чек трябва да пращаме пот-

върдително писмо, а ако си служим с разписка няма нужда от потвърдително писмо. Аз казвам, че
потвърдително писмо не е необходимо. Сега чека обслужва предприятието и банката и банката и
обратно. Тук няма трета страна. Това е само за получаване на пари в брой. А в брой ние плащаме
само за заплати. Освен това, чекът се издава в един екземпляр, а разписката в два екземпляра. Два-
та екземпляра на разписката се подписват от лицата имащи право да задължат предприятието за
получаване на сумата, което крие опасност за злоупотреба.

Др. ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ: Защо предпочитате чека пред разписката?
Др. РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ: Чекът е документ, с който се нарежда на банката да извърши

плащане, докато разписката е потвърждаване за получена сума. Подписването за получаване на
пари трябва да става в банката, а при разписките имаме неправилно слагане на подпис.

В международната банкова практика и капиталистическата и социалистическата, разписки-
те не служат никъде за получаване на суми от частни лица – преводи, записи и др. Предприятията
във всички случаи никъде не си служат с разписки. Никъде няма разписки – само чек. Да накара-
ме предприятията да си служат с разписки, това значи отслабване на нашите отношения с предп-
риятията и неправилно слагане на подписи.

ГЕОРГИ ТЕРЗИЕВ: В никой случай не бива за едни и същи пари да се издават два доку-
мента. Нека другарите Петър Петков и Главния юрисконсулт да прегледат наново двата докумен-
та и направят ново предложение пред Централното управление, с което да се отстранят слабости-
те както на чековете, така и на разписката.

ЦДА, ф. 132, оп. 23, а.е. 3, л. 28–32. Оригинал. Машинопис.
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№ 555

ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И
СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО И С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

НАЧИНА НА СЪСТАВЯНЕ НА ОКРЪЖНИТЕ БАЛАНСИ ЗА ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 1960 Г. И ЗА ДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТАТА ПО РЕГУЛИРАНЕТО

НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПО СТОКООБОРОТА

София, 7 юли 1960 г.

ПРОТОКОЛ № 45
Заседание на 7 юли 1960 година

Заседават: КИРИЛ НЕСТОРОВ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Отсъствуват: Г. Терзиев, Н. Царевски, Г. Димов и Н. Дацков
Присъствуват: Г. Генов – Държавен контрол, П. Попов, Б. Василев, Тр. Дончев, Д-р К. По-

пов, А. Вескова, Д. Димиев, П. Петков, А. Велинов, А. Чикичев, Н. Лазаров, А. Кръстев, Ил. Бо-
силков, А. Хараланов, Р. Станимиров, Крясков и управителите на окръжните банкови клонове в:
Пазарджик, Плевен и Търново – Ив. Станев, В. Спасов и Д. Димитров

Заседанието се откри в 9.00 часа

Дневен ред:
1. Доклад за окръжните баланси за паричните доходи и разходи на населението за 1960 година.

Докладва Р. Чубриев
2. Доклад относно регулирането на паричното обръщение и изпълнението на плана по сто-

кооборота.
Докладва Р. Чубриев

а) Изслушване доклади от управители на окръжните банкови клонове в: Пазарджик, Плевен
и Търново относно изпълнението на касовия план и специално постъпленията от стокооборота.

б) Съдоклади за работата на горните клонове.
Докл. Р. Чубриев и Б. Василев

[...]
По точка 1.
Централното управление след като разгледа доклада за окръжните баланси за паричните

доходи и разходи на населението за 1960 година и след станалите разисквания, взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема за настоящия етап работата на управление „Емисионно-касово“ и клоновете на
Банката по съставянето на окръжните баланси за доходите и разходите на населението за 1960 го-
дина за задоволителна.

2. Да се премахнат в окръжните баланси за доходите и разходите на населението графите
„градско“ и „селско“ население, както и графата „други“, като ненужни. В бъдеще окръжните ба-
ланси за паричните доходи и разходи на населението да се съставят по формата на съставения в
национален мащаб баланс.

3. Начиная от 1961 година, Варненския банков клон да съставя и изпраща в Централното
управление на Банката един баланс на паричните доходи и разходи общо на населението на гр.
Варна и Варненски окръг.

4. За в бъдеще служителите от управление „Емисионно-касово“ – др. др. К. Занев и Н. Ла-
заров да посещават редовно клоновете с оглед да им се окаже по-активна помощ при съставянето
на баланса за паричните доходи и разходи на населението по окръзи, като за целта инструктират
подробно плановиците при окръжните банкови клонове.

5. Управление „Емисионно-касово“ да вземе мерки за своевременно и качествено използува-
не по места на окръжните баланси за паричните доходи и разходи на населението за 1961 година.
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6. Управление „Емисионно-касово“ да обърне особено внимание за пълно обхващане на
пренасяните пари от един окръг в друг.

Отговорник по т. т. 2 до 5 – Р. Чубриев.

По точка 2.
Централното управление след като разгледа доклада относно регулирането на паричното

обръщение и изпълнението на плана по стокооборота и след направените изказвания и препоръки,
взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Управленията „Планово-икономическо“, „Кредитиране промишлеността и търговията“ и
„Емисионно-касово“ да продължат да изучават настъпилите изменения в структурата на потреби-
телското търсене. Материалите да бъдат обобщени до края на месец септември т.г., като се съста-
ви доклад със съответни предложения за ограничаване производството на някои стоки от които
има достатъчно количества в търговските предприятия и към които търсенето е значително нама-
лено. Същевременно да се излезе с предложения за разширяване производството на стоки към ко-
ито има подчертан интерес от населението и които бързо се изчерпват. Да се проучат възможнос-
тите за внедряване в производството на нови видове стоки за широко потребление, като се полз-
ват мостри от другите социалистически страни.

Материалите от това проучване да се използват от ръководството на Банката за излизане с
предложение във връзка с планирането структурата на стоковите фондове в Народностопанския
план за 1961 година.

2. Управление „Кредитиране промишлеността и търговията“ да възложи на окръжните бан-
кови клонове в градовете: София, Пловдив, Варна, Русе, Ст. Загора, Плевен и Бургас да организи-
рат за известен период, примерно до края на м. август т.г. системно изучаване на потребителско-
то търсене.

3. Управленията „Планово-икономическо“, „Кредитиране промишлеността и търговията“ и
„Емисионно-касово“ да следят от близо хода на изпълнението на плана за обществено хранене,
предвид на това, че през първото тримесечие на т.г. планът за общественото хранене се преизпъл-
ни, при общо неизпълнение на плана за стокооборота на дребно. Да се направят проучвания и се
излезе с предложение при подработката на плана за общественото хранене за 1961 година, да се
заложи съответно напрежение.

4. Управление „Емисионно-касово“ и службите по паричното обръщение към окръжните
банкови клонове да проведат разяснителна работа за популяризиране на влоговете чрез статии в
ежедневния печат, както и периодичния такъв, чрез сказки, беседи, като се обърне особено внима-
ние на факта, че влогонабирането не е коректив на плана за стокооборота на дребно, тъй като пос-
ледния е съобразен с покупателния фонд на населението. Да се разяснява несъстоятелността на та-
кива тенденции, че изпълнението на плана по влогонабирането пречи на изпълнението на плана за
стокооборота на дребно. Да се разяснява, че са налице всички обективни условия за успешното из-
пълнение, както на единия, така и на другия план предвид постоянно растящите парични доходи на
населението.

5. Управление „Кредитиране промишлеността и търговията“, респективно отдел „Кредити-
ране на търговията“ да засили взискателността към онези банкови клонове в районите на които се
допуска неизпълнение на плана за стокооборота на дребно.

Да разкрива причините за неизпълнението на плана и да предлага мероприятия за отстраня-
ването им.

Да се търси отговорност от управителите на онези банкови клонове, при които неизпълне-
нието на плана се дължи изключително на организационни слабости.

Да се обърне внимание на банковите клонове за разширяване и подобряване рекламата на
търговията.

Да се напише писмо до СГНС с което да се заостри вниманието му за нуждата от разширя-
ване на мрежата на вегетарианските ресторанти.

6. Управление „Кредитиране промишлеността и търговията“, респективно отдела „Креди-
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тиране на промишлеността“ да засили контрола върху работата на банковите клонове с промиш-
лените предприятия, като се обърне особено внимание на изпълнението на договорната дисципли-
на с окръжните търговски предприятия. Договорираните количества стоки да се изпращат в опре-
делените срокове, като се спазват условията по спесификациите за качество, асортимент и пр.

Банковите клонове да следят за спазване от страна на промишлените предприятия на плана
за качеството и асортимента, като в случаите в които се допуска изменение в плана за асортимен-
та и влошаване на качеството, както и при производството на стоки от които има в достатъчни ко-
личества в търговските организации и към които търсенето е ограничено, да изнасят въпроса пред
местните държавни и партийни органи и искат да се спазва плановата дисциплина и се спре произ-
водството на стоки нетърсени от населението.

По изпълнението на касовия план и постъпленията от стокооборота изнесоха доклади ок-
ръжните банкови управители в Пазарджик, Плевен и Търново.

[...]
София, 7 юли 1960 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Николов

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
ТУК

ДОКЛАД
от РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, началник на Емисионно-касово управление

Другарю Председател,

Във връзка с работата на банката по регулирането на паричното обръщение, считам за не-
обходимо да доведа до знанието Ви следните по-характерни констатации и изводи направени въз
основа на последните проверки на инспекторите при Емисионно-касово управление.

1. Съществена причина за изоставането на плана по стокооборота на дребно продължава да
бъде липсата на някои основни промишлени и хранителни стоки.

В търговската мрежа в Благоевградски, Бургаски и Плевенски окръзи липсват габардини от
някои видове, като: тъмно-бежови, брик, турско син цвят и др.; дублета в различни цветове, цел-
волета дюс пръскани от 34 лв., спортни платове за пролетно-летния сезон, детска конфекция и
детско трико, редица мебели и др.

Недостатъчни са по количество и особено по разцветки български басми; повсеместно е
търсенето на одеала народни, пружини, таблени легла, радиоапарати вносни марки, особено ра-
дио-грамофони; леки коли, мотоциклети „Ява“; ръчни шевни машини; магнитофони и ленти за
тях; мотоциклетни и авточасти; радиолампи; електрически нагревателни уреди; американи и хасе-
та; тапицирана мебел; вносни перални; дюшеци и юргани и много други.

Голям дял в неизпълнението на плана по стокооборота заема липсата на такива основни
хранителни стоки, като месото и месните произведения, риба консервирана, прясна и солена,
млечни произведения, стар фасул и леща, маслини, месни консерви, сусамова халва и др.

В Благоевградски окръг през първото тримесечие в системата на Окръжното търговско
предприятие са липсвали всичко към 400 вида стоки, голяма част от които междувременно са би-
ли набавяни, но острата липса е продължила; за отбелязване е, че списъкът на липсващите стоки
постоянно нараства; към 16.IV.т.г. в ГТП „Градска търговия“, гр. Сандански, Благоевградски ок-
ръг са липсвали 35 вида хранителни стоки; 14 вида конфекция; 23 вида памучен текстил; 15 вида
вълнен текстил; 20 вида вълнен и памучен трикотаж и др.

Такова е положението и в останалите окръзи и райони; така, в селкоопа с. Белене, Плевен-
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ски окръг в последно време в магазините му са липсвали 217 видове стоки.
Поради слабост на търговските организации по места, някои от липсващите и търсени от

населението стоки не са били изтегляни своевременно от складовете на едровите организации; та-
ка, 60 вида стоки оказали се липсващи в ГТП „Народен магазин“, Благоевград през отделни пери-
оди на първото тримесечие т.г., са се намирали в складовете на едровите организации.

2. Заявките на едровите търговски организации за доставка на някои стоки се утвърждават
със занижение; така, заявката на Окръжното търговско предприятие, Коларовград, за първото по-
лугодие т.г. за памучния трикотаж е занижена за отделни номенклатури общо с 57.200 броя, в то-
ва число за фланели мъжки дълъг ръкав-рундщул с 8.000 бр.; мъжки гащи дълъг крачол със 7.300
бр., комбинезони-рундщул кетен и жарсе с 9.400 бр. и др. В заявката на ОТП Търново за хасе с
ширина 220 см., произвеждано от ДИП „Ст. Димитров“, Мездра е намалена с 27.000 м.; за хавли-
ени кърпи, произвеждани от ДИП „Оборище“, Панагюрище е намалена с 21.000 м.; за етамин,
произвеждан от ДИП „Емил Марков“, София с 20.000 метра и др.

Често пъти се намаляват и заявките за стоки, които се произвеждат от недефицитни мате-
риали, като вили железни, брадви, мотики, чукове, види[и] за дърво, клещи и др., липсата на кои-
то се чувствува остро на пазара.

С намаляване заявките на едровите търговски организации се ограничават стоковите фон-
дове по асортимент, потребителското търсене остава незадоволено и се затруднява изпълнението
на плана по стокооборота.

Неритмичните доставки на стоки от някои производствени предприятия се отразява също
неблагоприятно при изпълнение на плана по стокооборота; случаи на неритмичност в доставките
има в Благоевград, където Градският промкомбинат Благоевград до 25.IV. т.г. не беше изпълнил в
цялост спесификацията за следващите се да предаде на ОТП стоки за м. април т.г.; особено изос-
таване в изпълнение на договорираните количества се наблюдава за детската конфекция, като не-
зареждането на търговската мрежа с тези стоки се отразява зле върху изпълнението на плана по
стокооборота.

Характерни в това отношение са случаите в ОТП Коларовград и Търново, където планови-
те количества вълнен трикотаж от зимната група са доставени в началото на м. април и ще залежат
до следващия зимен сезон; не са получени в ОТП Коларовград договорираните за първото триме-
сечие т.г. от ДИП „Сталин“, Видин сервизи за чай и компот, вази и др., а вместо 3.450 бр. кани са
получени сам 1.032 броя; от ДИП „Стинд“, София не са получени никакви количества от догово-
рираните за същото тримесечие гарафи, сервизи за вино и ракия и буркани за туршия; не са изпъл-
нили доставките си изцяло или частично в ДИП „Ст. Пеев“, Белослав, Варненско, ДИП „К.
Стоев“, Габрово, ДИП „Петко Енев“, Габрово, ДИП „Оборище“, София, ДИП „Т. Стаевски“,
Троян, ДИП „Г. Димитров“, Сливен, ДКК „Русинов“, Пазарджик и др.

3. Нарасналите покупателни способности на населението и повишените му изисквания към
пазаря измениха и характера на потребителското търсене; това се отнася не само за града, но и за
селата, където вследствие рязкото увеличение паричните доходи на населението потребностите
нарастват с извънредно бързи темпове.

Така например в Коларовградски окръг търговската мрежа е заредена с достатъчно мебели,
които доскоро са били търсени от населението; като гардероби, кухненски бюфети и др.; в послед-
но време обаче търсенето се насочва към тапицирана мебел, салонна мебел, библиотеки, линоле-
уми, леки коли, перални, електрически нагревателни уреди и много други. През първото тримесе-
чие т.г. ГТП „Народен магазин“, Благоевград е продало 74 леки коли за около 1.500 хил. лв., до-
като през същото време на 1959 г. е продало само 8 леки коли; в Плевенски окръг през първото
тримесечие 1960 г. са продадени 111 леки коли срещу 59 броя за същото тримесечие м.г., остана-
ли са неудовлетворени още 134 заявки; независимо от многото продадени коли през т.г., ГТП
„Нармаг“, Благоевград не е било в състояние да задоволи потребителското търсене, като е остави-
ло неудовлетворени още 150 заявки за леки коли; неизпълнени текущи заявки има в Търновски ок-
ръг за 70 коли, Коларовградски окръг за 80 коли, а само в с. Грозден, Бургаски окръг има неудов-
летворени заявки за четири леки коли.

Намалява търсенето на велосипеди; в Плевенски окръг например през I тримесечие т.г. са
продадени само 643 бр. велосипеди срещу 1.581 броя през същия период на м.г.
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 Рязко се увеличава продажбата на копринени тъкани; в същия окръг през I тримесечие т.г.
продажбата на тези тъкани нараства двойно в сравнение с м.г. – от 22 хил. на 44 хил. метра.

4. Незадоволителна е работата на заведенията за обществено хранене, въпреки че в повече-
то посетени окръзи планът за общественото хранене се преизпълнява при общо неизпълнение на
плана по стокооборота.

Такива са случаите в Плевенски, Бургаски и др. окръзи. В Бургас и в окръга заведенията за
обществено хранене са крайно недостатъчни, особено през курортния сезон. По нареждане на ме-
дицинските и административни власти са закрити някои ресторанти и пивници поради липса на те-
куща вода, без да е осигурено разкриването на нови обекти. Закрит е един ресторант в гр. Мичу-
рин, ресторантът в с. Приморско, една пивница в гр. Айтос; централният ресторант в гр. Несебър
е съборен, поради изграждане на мястото на стария нов ресторант. При така ограничената мрежа
на общественото хранене в Бургаски окръг явно е, че нуждите не се задоволяват; с настъпването
на курортния сезон и масовият прилив на летовници обслужването на посетителите ще се влоши
още повече.

В Плевенски окръг редица заведения за обществено хранене към селските потребителни
кооперации продават на посетителите колбаси и др. хранителни продукти за домашни нужди, ка-
то по този начин необосновано се надува стокооборота в сектора обществено хранене, вместо те-
зи продажби да се извършват от търговската мрежа на дребно; така се догонва изпълнението и на
плана за печалбата, а консуматорите се ощетяват с плащаните надценки.

Докато в търговската мрежа на дребно маслините са дефицитни, същите се продават във
влаковете по 20 лв. кгр. от разносната мрежа на вагон-ресторантите.

Считам, че една от причините за преизпълнението на плана за обществено хранене незави-
симо от изтъкнатите слабости е и недостатъчното напрежение, което се дава при утвърждаване на
този план.

За страната през първото тримесечие т.г. при общо неизпълнение на плана по стокооборо-
та с 4.8% и неизпълнение в сектора търговска мрежа със 6,6%, планът за общественото хранене е
преизпълнен с 6.9%. Подобно е положението във всички посетени окръзи.

Предлагам при изготвяне на плана по стокооборота за 1961 г. да се имат пред вид посоче-
ните слабости и се даде съответно напрежение в този сектор, за да се отговори по-добре на нарас-
налите изисквания на консуматорите и се мобилизират търговските работници.

5. Лишаването на по-големите дребнови търговски организации от собствени моторни
транспортни средства дава неблагоприятно отражение върху изпълнението на плана за стокообо-
рота на дребно; не се постига нужната маневреност при зареждането на магазините в най-подхо-
дящото време, поради което често пъти доставката на стоките се извършва в часовете на най-уси-
лена работа с клиенти; в много случаи заделените стоки в складовете на ОТП не се извозват сво-
евременно; липсва възможност за бързо и навременно придвижване на стоки за продан на откри-
тите пазари, сборове, панаири и др.; намаляват се възможностите за придвижване на стоки от дру-
ги райони и т.н.

Такова е положението в Коларовградски, Бургаски, Плевенски, Благоевградски, Търновс-
ки и други окръзи.

6. В Коларовградски и Търновски окръзи е отбелязано голямо покачване на цените на мал-
ките прасенца, вследствие на голямото търсене; малки прасенца с тегло около 5–6 кгр. се продават
по 200–250 лв., а по-големите от около 10 кгр. по 350–400 лв. броя. Това показва, че килограм жи-
во тегло се е покачил на 35–40 лв., което явление намирам за неестествено от гледище на парич-
ното обръщение, защото е свързано с неоправдано нарастване покупателната способност на насе-
лението.

7. През първото тримесечие на т.г. Благоевградски окръг беше на последно място в страна-
та по изпълнението на плана по стокооборота; независимо от съществуващите там организацион-
ни слабости в работата на търговската мрежа и неизвършеното окончателно разплащане през то-
ва тримесечие, които безспорно са дали отражение в изпълнението на плана, следва да се изтъкне
и това, че паричните доходи на населението в окръга през тази година нарастват сравнително с по-
бавни темпове от миналата година; дължи се на факта, че при окончателното окачествяване цени-
те на тютюните реколта 1959 г. се оказаха с 2–3 лева по-ниски от миналата година, в резултат на
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изменение системата за премиране на тютюнопроизводителите.
Така например, получената продукция в района на банковия клон Сандански през 1958 г. в

размер на 6.500 хил. кгр. тютюни е остойностена за 117.000 хил. лева, докато добивите за 1959 г.
възлизащи на 6.405 хил. кгр. са остойностени за 87.560 хил. лева.

8. В ръководни търговски работници в Благоевградски окръг съществува погрешното раз-
биране, че за неизпълнението на плана по стокооборота допринася и разгърналата се дейност по
влогонабирането, свързана с извършващото се окончателно разплащане на трудовокооперативни-
те земеделски стопанства с членовете-кооператори. Това разбиране се споделя и от отговорни
другари от Окръжния народен съвет.

Във връзка с констатираните нередности се проведоха съвещания с управителите на банко-
вите клонове и инспекторите по кредита; нередностите са доведени и до знанието на местните пар-
тийни и административни органи за вземане на необходимите мерки.

За подобряване работата по изпълнението на плана за стокооборота на дребно и задачите
на банката по регулиране на паричното обръщение, предлагам Централното управление на банка-
та да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Управление „Планово-икономическо“, управление „Кредитиране промишлеността и тър-
говията“ и управление „Емисионно-касово“ да продължат да изучават настъпилите изменения в
структурата на потребителското търсене. Материалите да бъдат обобщени до края на м. септемв-
ри, като се състави доклад със съответни предложения за ограничаване производството на някои
стоки от които има достатъчни количества в търговските предприятия и към които търсенето е
значително намалено. Същевременно да се излезе с предложения за разширяване производството
на стоки към които има подчертан интерес от населението и които бързо се изчерпват. Да се про-
учат възможностите за внедряване в производството на нови видове стоки за широко потребление
като се ползуват мостри от други социалистически страни.

Материалите от това проучване да се използуват от ръководството на банката за излизане
с предложение във връзка с планирането структурата на стоковите фондове в народностопанския
план за 1961 година.

2. Управление „Кредитиране промишлеността и търговията“ да възложи на окръжните бан-
кови клонове в гр. София, гр. Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора и Плевен да организи-
рат за известен период, примерно до края на м. август т.г. системно изучаване на потребителско-
то търсене.

3. Управление „Планово-икономическо“, управление „Кредитиране промишлеността и тър-
говията“ и управление „Емисионно-касово“ да следят от близо хода на изпълнението на плана за
общественото хранене, предвид на това, че през първото тримесечие на т.г. планът за обществено-
то хранене се преизпълнява, при общо неизпълнение на плана за стокооборота на дребно. Да се
направят проучвания и се излезе с предложение при подработката на плана за общественото хра-
нене за 1961 година, да се заложи съответно напрежение.

4. Управление „Емисионно-касово“ и службите по паричното обръщение към окръжните
банкови клонове да проведат разяснителна дейност за популяризиране на влоговете чрез статии в
ежедневния и периодичен печат, чрез сказки и беседи, като се обърне особено внимание на факта,
че влогонабирането не е коректив на плана за стокооборота на дребно тъй като последния е съоб-
разен с покупателния фонд на населението. Да се разяснява несъстоятелността на такива тенден-
ции, че изпълнението на плана за влогонабирането пречи на изпълнението на плана за стокообо-
рота на дребно, като се изяснява, че са налице всички обективни условия за успешното изпълне-
ние, както на единия, така и на другия план предвид на постоянно растящите парични доходи на
населението.

5. Управление „Кредитиране промишлеността и търговията“, респективно отдел „Кредити-
ране на търговията“ да засили взискателността към онези банкови клонове в районите на които се
допуска неизпълнение на плана за стокооборота на дребно.

Да разкрива причините за неизпълнението на плана и да предлага мероприятия за отстраня-
ването им.
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 Да се търси отговорност от управителите на онези банкови клонове където неизпълнени-
ето на плана се дължи изключително на организационни слабости.

6. Управление „Кредитиране промишлеността и търговията“ респективно отдела „Кредити-
ране на промишлеността“ да засили контрола върху работата на банковите клонове с промишле-
ните предприятия, като се обърне особено внимание на изпълнението на договорната дисциплина
с окръжните търговски предприятия. Договорираните количества стоки да се изпращат в опреде-
лените срокове, като се спазват условията по спесификациите за качество, асортимент и пр.

Банковите клонове да следят за спазване от страна на промишлените предприятия на плана
за качеството и асортимента, като в случаите в които се допуска изменение в плана за асортимен-
та и влошаване на качеството, както и при производството на стоки от които има достатъчни ко-
личества в търговските предприятия и към които търсенето е ограничено, да изнасят въпроса пред
местните държавни и партийни органи и искат да се спазва плановата дисциплина и се спре произ-
водството на стоки нетърсени от населението.

София, 20 юни 1960 г.
Н-К УПРАВЛЕНИЕ: Р. Чубриев

[Върху доклада – резолюция:]
Да се явят в четвъртък 7.VII.1960 г. на заседанието на колегиума банковите управители от клоно-
вете: Търново, Плевен, Пазарджик, които да говорят за работата на клоновете за изпълнение на
касовия план и специално постъпленията от стокооборота.
До Р. Чубриев и до Л. Манолов. Да се приготвят с малки съдоклади по тяхната на посочените
клонове работа. К. Несторов. 4.VII.[19]60 г.

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ
от заседанието на Централното управление,

състояло се на 7 юли 1960 г.

др. К. НЕСТОРОВ, председател на БНБ: (прочита дневния ред за заседанието на Централ-
ното управление и дава думата на началника на управление „Емисионно-касово“ да докладва по
точка първа от дневния ред).

др. Р. ЧУБРИЕВ: (чете доклад относно окръжните баланси за паричните доходи и разходи
на населението през 1960 година).

др. Асен ВЕЛИНОВ: Първо във връзка с предложенията по групите в баланса. Трябва да
има три групи: работници и служащи, селяни и други. Категорията „Други“ изразява частния сек-
тор – занаятчиите и други, чиито доходи и разходи, като че ли за нас е доста трудно да ги обхва-
нем. А не можем да сметнем, че този сектор има малко доходи, в абсолютна сума не са малко. Не
са показани колко са. Аз мисля, че не е правилно да се премахва тази група.

Градското и селското население да се премахне.
др. К. НЕСТОРОВ: Защо може да се премахне градското и селското население?
др. Ас. ВЕЛИНОВ: Понеже засега за нас е важно да следим по социални групи, как се раз-

пределят доходите и разходите между тези групи – работници и селяни трудещи се. На село има
известна част хора, чиито доходи може да се сметнат като доходи на градско население.

др. К. НЕСТОРОВ: Кои са те? – 5 учители и един агроном.
др. Ас. ВЕЛИНОВ: Лично аз смятам, че това може да се приеме. Понеже Държавната пла-

нова комисия ръководи методологията на планирането, би трябвало да се съгласува с нея. От
практическа гледна точка аз мисля, че може да се възприеме.

По другия въпрос, по който искам да направя предложение, е във връзка с практическото
използуване на тези баланси за паричните доходи и разходи на населението. Доста време другари-
те от Емисионно-касово управление работят сериозно по този въпрос. Все още не се чувствува
практическата полза от приложението на баланса за паричните доходи и разходи на населението.
Даже и в доклада се изтъква, че редица ведомства, между които и Държавната планова комисия,
подценяват значението на баланса за паричните доходи и разходи на населението. Ние можем да
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го използуваме като инструмент, чрез който може да се планира покупателния фонд на населени-
ето, а оттам да се планира и стокооборотът. Ние сме в подготовка по съставянето на плана за 1961
година. Трябва ние да използуваме за 1961 година баланса за паричните доходи и разходи на на-
селението, колкото и несъвършен да бъде той. Все пак трябва да се използува за определяне поку-
пателния фонд на населението и за определяне плана за стокооборота. За тази цел предлагам да за-
легне като решение да се влезе във връзка с Държавната планова комисия и да се изготвят съвмес-
тни указания до банковите клонове и до окръжните народни съвети във връзка с използуването на
баланса на паричните доходи и разходи на населението и предстоящето планиране за 1961 година.
Иначе се получава така, че се разработват документи и се работи без нещата да имат някаква прак-
тическа полза. Колкото и да е несъвършен, на първо време да се опитаме за 1961 година да ги из-
ползуваме.

др. Ангел ГЕОРГИЕВ: Др. Чубриев спомена, макар че го няма в предложенията, за прели-
ване на средства от един окръг в друг. Не счита ли за нужно, че трябва да направи предложение
какви мерки трябва да се вземат. Ние трябва да решим този въпрос. Какви мерки счита Емисион-
но-касово управление, че трябва да вземе за регулиране на това движение на парите от един окръг
в друг, за да ги обсъдим.

Второ, по точка 2 на предложенията той предлага за Варненския банков клон да слее балан-
са на градския клон с окръга. В предложението си споменава, че в това състояние е и Пловдив, а
пропуска, че в това състояние е и София. Ние имаме три града в нашата страна, които имат право
на окръг. Това са: София, Пловдив и Варна. Той предлага за Варна да се слеят балансите, не тряб-
ва ли това да стане и за Пловдив, и за София.

др. Петър Г. ПОПОВ, началник у-ние „Централно счетоводство“: Въпросът за преливане-
то на парите от окръг в окръг, от населено място в населено място, от клон в клон е може би най-
трудният. В тази посока ние работим 10 години. Този въпрос трябва да намери разрешение. Мо-
же би ще е полезно, като се направят някои проучвания в такава насока – доколко парите се стре-
мят да се похарчат в по-големия град, примерно столицата събира пари почти от цялата страна,
Пловдив събира от целия край, окръжният център събира парите от другите клонове. Във връзка
с работата по регулирането на паричното обръщение банковите клонове положително срещат дос-
та затруднения, но недостатъчно е проучван този въпрос. Когато става въпрос за Димитровград,
работниците са от Чирпан, Стара Загора, Първомай и от Момчилград, които си вземат заплатите
и си заминават. Никой не е седнал да проучи този въпрос. Недостатъчна насока е дадена по този
въпрос. Правилно е този специален въпрос да се поеме и да се проучи, съответно да може да се
види доколко примерно Старозагорският банков клон регулира по-лесно паричното си обръщение
и благодарение на това положение да е облекчен, а друг банков клон да е утежнен. Ние недоста-
тъчно сме оценили тези неща.

Искам да взема отношение по въпроса за селското население, работници и други доходи.
На пръв поглед въпросът изглежда прост, а той не е много прост. Ние не можем да оценим други
доходи. Ние напоследък се сблъскваме и се тревожим от едно обстоятелство, че тези доходи на
част от населението (може да са частници, може да са търговци) според мене, не са малки разме-
рите им. Ние имаме едно изтърбушване на принципа за разпределението и преразпределението на
националния доход. Повече внимание да хвърлим върху него, за да можем да установим, чрез та-
зи наша функция доколко правомерно отиват парите по отделните слоеве на народа.

Що се отнася до селско население и работници, ние може да не делим селско и градско, а да
търсим по-точно наименование. В Хасково има ТКЗС граждани със селскостопански поминък и
доходът трябва да бъде селскостопански. Или пък имаме села, където се развива промишленост,
имаме там работнически доходи. Трябва подходящо наименование да дадем, но не трябва да ги
слеем, защото по характер са различни. Може би е полезно да не ги смесваме. Не мога напълно
хубаво да обясня, но аз имам чувство, че не трябва да слеем тези доходи.

Понеже едновременно е проблем и за регулирането на паричното обръщение и за баланса,
изниква въпросът, че в нашата страна в последно време, вследствие на това, че стоковите фондо-
ве, доколкото се създават и се намират в търговската мрежа, не могат да задоволят потребителс-
кото търсене поради неподходящ асортимент. Производството на стоките е останало на нивото
преди 5 години. Имаме незадоволено потребителско търсене. Трябва тази констатация да я обоб-



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
417

щим и да правим предложение в съответните места да организират производството на действител-
но необходимите стоки.

Успоредно с този най-голям въпрос за нашата страна, изниква въпросът за услугите. Ние в
нашия документ по баланса за паричните доходи и разходи на населението и със самия касов план
трябва да насочваме и да даваме задания във връзка с услугите, защото ние всички в последно вре-
ме говорим и се убеждаваме, че пари има. Хората си спечелват, не могат да ги похарчат за онова,
което е необходимо и да е задоволен. В последно време изниква въпросът за услугите. Хората се
стремят да се освободят от някои неща и да ги прехвърлят на обществения сектор и да живеят по-
културно. В тази насока трябва да имаме като задание в баланса на паричните доходи и разходи на
населението и в касовия план и да настояваме върху някои неща; поставяйки по-други цифри в
плановете си да можем да въздействуваме чрез нашия контрол, чрез нашата мрежа да се разкриват
места за услуги. В тази посока като че ли изпадаме в такова положение, че с увеличение таксите на
услугите не сме постигнали нищо, ние не разширяваме услугите, а ги оскъпяваме.

Този въпрос стои и пред касовия план, и пред баланса за паричните доходи и разходи на
населението, и пред нашата мрежа. Да можем чрез този показател да влеем нашите усилия за раз-
витие на този сектор. Смятам, че сериозна работа предстои тук.

Понеже говорим за регулирането на паричното обръщение чрез изпълнението на стокообо-
рота, ще кажа, че лично аз имам такива констатации, че в някои от областите на нашата страна, къ-
дето населението е разпръснато в много колиби и малки селища, има посока те да се групират. В
Кърджалийско например се установява за известно време строителството на сградите е спряно,
докато се прокарат съответните планове и пр. Още от края на миналата и в началото на тази годи-
на строителните материали по тези места са откарани – и цимент има, и керемиди, и дървен мате-
риал, той е крайно необходим, а е замразен. Понеже не се е продал, е попречил да се съберат па-
рите.

Би трябвало този въпрос да се разгледа с търговските организации и от банката, да не се
замразяват някъде стоковите фондове, докато другаде се търсят. Аз където бях в това село, не бя-
ха добре съхранени.

Трябва да се проучи доколко съществува този въпрос.
др. Никола ЛАЗАРОВ, ст. икономист при Емисионно-касово управление: Първо, временна

инструкция, която е в сила за съставянето на окръжните баланси, сме я съставили съвместно с
Централното статистическо управление, Държавната планова комисия и Министерството на фи-
нансите през 1958 година. Тази година предстои преработването на тази инструкция. Започнали
сме работа с Държавната планова комисия. Евентуално ще вземем най-главните положения, кои-
то са в Съветския съюз. Превели сме инструкцията, която др. Председател донесе от Съветския
съюз и ще ползуваме доста неща.

Ще улесним нашите клонове и по друга линия. Централното статистическо управление е
разработило отчетен баланс по окръзи за 1958 година. Такъв има и за 1959 година. Ще снемем по-
казателите за минали години, за да могат клоновете да ползуват тези отчетни данни, да имат пред
вид какво е било състоянието на паричните доходи и разходи на населението през изтеклите две
години и да планират по-добре.

Работата по окръжните баланси се съсредоточи почти при нашите клонове и окръжните на-
родни съвети и окръжните партийни комитети се обръщат за данни към нашите клонове. Може би
причина за това е, че службата за паричното планиране в Държавната планова комисия към края
на 1959 година се поразпадна. Там работеше другарят Димо Станев, впоследствие премина към
друга служба и там като че ли службата по балансите остана неуглавена.

Ние сме постоянно във връзка с Държавната планова комисия. Също във връзка с предло-
жението на др. Велинов ще влезем във връзка, но засега службата в ДПК малко е поизоставена.

В Министерството на финансите и Министерството на търговията такива служби няма. Се-
га се мъчим и бихме казали, че клоновете застанаха на мястото си. Сега засега окръжните балан-
си се разработват от наши клонове и даже инициативата на много места е в техни ръце. Няма да
изоставим работата на банковите клонове и те приемат засега тази задача.

Във връзка с натуралното заплащане, което включихме за пръв път през 1959 г., това беше
неправилно. Държавната планова комисия отначало го включиха. И те разбраха, че са сгрешили и
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при настоящето преработване на инструкцията натуралното заплащане в бъдеще няма да го
включваме. Даже фонда работна заплата го чистим. Видя се, че това е неудачно. Те са застанали
на нашето становище балансите да са само парични. Никакви натурални заплащания няма да има.
В миналото нямаше тези натурални заплащания.

Във връзка с пренасянето на парите между окръзите – у нас това явление е много голямо.
Първо, окръзите са много близки, малки са, движението на населението във връзка с транспорта
е много голямо и ние засега там сме много слаби. Тази година нашите клонове доста добре го пре-
одоляха. В балансите те планираха салдо пренасяне на пари 336 млн. лева, в национален мащаб е
155 млн. лв. Разликата между нас е само 181 млн. лева.

Ние сме превели две статии по тези въпроси за Съветския съюз. Много близки са работи-
те до нас. Бих помолил Централното управление да вземе решение да ги поместим в нашите „Из-
вестия на БНБ“, за да ги ползуват и клоновете. Ние ще дадем указания на клоновете. При опреде-
ляне на този показател, ще трябва да застанат по-скоро на данни от минало време. Когато им пра-
тим отчетните данни на ЦСУ, ще им дадем такива указания, за да засичат своите данни, да съста-
вят баланса върху този показател, да определят покупателния фонд върху този показател, а имат
отчетни данни за минало време. Разликата ще им покаже пренасянето и изнасянето на парите.

По въпроса за премахването на графата „Други“ и „Селско и градско население“ ние се
изяснихме по този въпрос. Графата „Други“ е премахната, не съществува. Не съществува разпре-
деление на доходите на граждани и селяни. Доходите се разпределят според характера на получа-
ване и характера на разходване. В Съветския съюз новата инструкция е такава. Бихме помолили
Централното управление да вземе решение по този въпрос. Държавната планова комисия е също
съгласна. Паричните доходи на тази графа „Други“ са много малко. Те представляват 0.02% от па-
ричните доходи. По характера на получаването и по характера на разходването те се приближават
към групата работници и служители, а не към селяни.

По отношение на графите „Градско и селско“ население – това представляваше само дуб-
лиране на данните. Преди няколко години у нас стокооборотът се планираше на градски и селски.
Сега не се планира така. Попово, Чирпан, Бяла Слатина има стокооборот не градски. Пазарните
дни в нашите градове са наситени с купувачи от селата. Селяните купуват стоки, които купува и
градското население. Смятам, че тази графа трябва да падне.

др. К. НЕСТОРОВ: Как е в Съветския съюз?
др. Н. ЛАЗАРОВ: Имат само работници, служащи и селяни, но не градско и селско населе-

ние.
др. Ас. ВЕЛИНОВ: Те са по-напред от нас.
др. Н. ЛАЗАРОВ: За Варненски окръг сме поставили въпроса, защото съставят един касов

план. За Пловдив още не може да се постави въпросът. Те имат два касови плана и няма как да
следят изпълнението на касовия план. В бъдеще и този въпрос може да се постави.

Що се отнася до услугите, за които говори др. Попов, разработили сме доклад, ще излезем
с указания до банковите клонове и ще представим предложение за решение от Централното управ-
ление.

др. К. НЕСТОРОВ: Чубриев, имаш ли нещо да добавиш?
др. Р. ЧУБРИЕВ: При нас имаме много работнически доходи, които се получават на село –

ДЗС. Имаме промишлени предприятия по селата, строителство, геоложки и минни проучвания,
макар и работнически доходи, те реализират своите доходи на село.

При това развитие на града и селото, при развития местен транспорт, делението на градс-
ко и селско не е необходимо. Започваме делението по социални групи, независимо дали живеят в
града или в селото. Това са две различни социални групи.

др. К. НЕСТОРОВ: Ние имаме значителни успехи по съставянето на окръжните баланси за
паричните доходи и разходи на населението в сравнение с онова, което бяха, но все още сме мно-
го далеч от онова, което се желае. Изобщо на това наше заседание трябва да отчетем, че балансът
за паричните доходи и разходи на населението не е станал още необходимият помощен документ
за провеждането на нашата работа. Той не е станал в истинския смисъл на думата помощен доку-
мент даже за това управление, за което би следвало да бъде слънце и въздух – Емисионно-касово
управление. Ние имаме добри работници от центъра, някои добри работници и по места. Др. Ла-
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заров работи доста по този въпрос.
др. А. ГЕОРГИЕВ: И Занев.
др. К. НЕСТОРОВ: Изобщо в нашата страна балансът за паричните доходи и разходи на

населението не само в Банката, той не е заел онова място, което такъв документ заслужава.
В разговорите, които имахме със съветските другари, те ни заявиха, че решителната крач-

ка напред в подобрение планирането изобщо по съставянето на народностопанския план е дошло,
след като са сложили ударение на този документ – баланса на паричните доходи и разходи на на-
селението. За Госбанк специално балансът за паричните доходи и разходи на населението е един
основен документ. Те дори считат, че без него не могат да направят нито крачка напред. Той е ог-
ледало на всичко, което става в народното стопанство, един от най-фините документи в социалис-
тическата държава, един от документите, който е в състояние да предотврати допускането на дис-
пропорции в народното стопанство. Ако балансът за паричните доходи и разходи на населението
бъде разработван с необходимата сериозност, той е в състояние да отстрани всичко, което – как-
то казахме – може да създаде диспропорция.

Вие виждате как е сега у нас, от наблюденията, които имате. Ние виждаме, че се явява една
диспропорцийка, макар и не страшна за нас, между покупателната способност на населението и
стоковия фонд. И не само стоковия фонд, другари, но има една диспропорция между нуждите на
населението – възможностите за удовлетворяване на тези нужди с пари и възможностите те да бъ-
дат посрещнати.

Услугите в НР България изостават. Държавната спестовна каса не би имала такова голямо
влогонабиране, което за НР България е един плюс, но в същото време говори и за известни недос-
татъци в развитието на народното стопанство.

Другари, да вземем например един такъв факт. Вие виждате аз съм облякъл един костюм,
който от първо обличане ми е прилегнал. Взел съм го в Китай. Конфекция има в цял свят, включи-
телно и в Турция е на високо ниво. В НР България, която е за пример на много страни, с такива
огромни успехи в своето социалистическо развитие, виреят всевъзможни неграмотни, чужди на
нашата социалистическа действителност частници, които не можем да отстраним от нашия социа-
листически живот и даже отговорни хора отиват при тях, понеже конфекцията при нас не е добра.
Вчера ми разправи един другар от ЦК: „Трябваше да пътувам с др. Живков за Полша. Трябваше
да си направя костюм. Взех си готов и като отидох вкъщи видях, че единият крачол е с 5 см по-
широк от другия.“

Много хора от нас ходят с раздърпани костюми не заради друго, а защото не могат да оти-
дат да намерят да си купят един готов костюм. Стои му като някакъв чувал.

Ако балансът за паричните доходи и разходи на населението бъде разработван така, както
се следва и се обръща на него внимание, и се анализира, би се ударило здравата по такъв род не-
достатъци.

В къщи ми се запуши банята. Това е цяла трагедия. Не е възможно да намериш кой да от-
пуши банята. Трябваше да ходя да се моля в Министерството на финансите на един работник да
направи тази услуга. За това трябва да има работилници.

На много места хората държат жилищата си небоядисани с 3–4 години, не защото хората
нямат чувство за чистота, а защото не могат да намерят кой да им боядиса. Трябва да отидат да се
молят на някой, който смята, че прави много голяма услуга, за да им боядиса. Да се изброяват та-
кива неща, колкото щете.

Ако на баланса на паричните доходи и разходи се даде такава тежест и в Държавната пла-
нова комисия, и в Министерството на финансите, и в Българската народна банка и се анализирва
както се следва и се правят съответни сигнали, обаче не да констатираш – услугите са на ниско ни-
во, а трябва с факти да се излезе. Такива обобщени факти колкото искате.

В Съветския съюз са направили такива изчисления по социални категории. Колко от работ-
ническата заплата отива за храна, колко за облекло, колко за културни нужди, колко за такъв род
услуги и т.н. и търсят сега и правят анализ – толкова работници, такъв процент такива услуги, я да
видим какви заведения съществуват, как могат да бъдат удовлетворени тези нужди.

Въобще балансът за паричните доходи и разходи на населението предизвиква цял род таки-
ва разсъждения на много отговорни места. С тоя баланс се занимават научни институти. Това е
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много важен документ. Вие ще видите, другари, в Съветския съюз картината е една, в Китай, къ-
дето въобще не са намирисали баланса за паричните доходи и разходи, защото по-скоро се осво-
бодиха и разни други техни причини, които имат им пречат и малко се интересуват от този въп-
рос – картината е съвършено друга. Картината е съвършено друга и в някои други социалистичес-
ки страни, където на този документ не се обръща достатъчно внимание. Това е изключително ва-
жен документ и ние като банка трябва много добре да разберем това. Главното е балансът да съ-
държа такива данни в себе си, които да дават възможност именно за такива разсъждения.

Тук изниква такъв въпрос. В подробности не можем да разглеждаме всичко. Др. Попов каз-
ва не можел добре да го обяснява, но имал чувство, че не трябва да се слеят доходите от градско-
то и селско население. Аз трябва да ви кажа, че докладът така както беше съставен лично на мене
не ми хареса, но го внесох в Централното управление само именно заради това предложение. У
нас, другарю Чубриев, имаме боеви съюз между работници и селяни. Ние разликата между града
и селото не сме я унищожили, както я унищожаваш на книга. Може да се помисли дали това да бъ-
де както досега правим, но най-заинтересована е Българската народна банка – ние да знаем дохо-
дите на селското население и неговите разходи. Сега се отчита известно увлечение в търговията.
В търговията каквото искат селяните, това искат и гражданите. Затова в помашките села сложили
топове такива вълнени платове. Ние трябва да се борим помакинята да бъде еднакво културна, но
ние още това не сме направили, а є слагаме копринени комбинезони и те стоят, а тя иска памучни
и вълнени, но є дават това. Въобще ние сме длъжни да отчетем това и то здравата да го отчетем и
да можем да го хванем. Когато искаме развитието на стокооборота можем да го хващаме и по то-
зи начин. Трябва да видим в баланса с какви доходи разполага помашкото население, какви нуж-
ди на това население трябва да удовлетворим в този район и с оглед на това да правим нашите
препоръки за изземването на тези средства, които получава населението, в две насоки: първо – да
има стоки и второ, чрез създаване на такива институти – кино трябва да построим, някакви други
заведения – бани, перални, ако щете, ние постепенно да го издигнем и в културно отношение да го
приближим към градското население. В същото време да можем да изземваме парите и то да бъде
щастливо и доволно.

Или да вземем такива факти – на помашкото население пратили свински консерви. Ние мо-
же да разправяме, че не вярват, но той от дядото си и прадядо си знае, че не трябва да яде свинс-
ко и не яде, а има нужда от такива консерви в Добруджа.

Когато отиде човек да проучва, изхождайки от един правилно съставен баланс за парични-
те доходи и разходи на населението, трябва да оказва съответно въздействие върху организации-
те по снабдяването, върху организациите, които се занимават с културните въпроси, да могат да
насочват натам усилията си, с оглед задоволяване на нуждите и ние да изземваме средствата. То-
зи въпрос е много деликатен, другарю Чубриев. Не е толкова страшно, ако на ветеринарния лекар
и учителя се слеят доходите със тези на селяните, колкото е страшно, ако речем да слеем селски-
те доходи с градските. От това ние трябва да се пазим. Не е само това. Тук съществува много го-
лям принципиален и политически въпрос. Ние твърдим, че работниците са ведущата класа. Чрез
баланса за паричните доходи и разходи на населението именно на градско и селско население, ние
трябва да установим и своевременно да сигнализираме като банка за съществуващи такива тенден-
ции, които удрят по развитието на социалистическата държава. Не можем да позволим в никакъв
случай изоставане на работническата класа от селяните. Това съвсем не значи, че трябва да задър-
жаме селяните. Никой не може така да го разбира, но работническата класа трябва да се развива и
да върви, не може само тя да прави жертви. А има различни слухове. Никой още не е излязъл да
ги проанализира. Твърди се, че селското население е вече отишло напред по заплащане от градс-
кото население, като разбирам под градско население работническата класа. Това са проблемни
въпроси. Решавайки този въпрос и изяснявайки се, ние ще можем да казваме компетентното си
мнение по всички предложения за увеличение изкупните цени на селскостопанските произведения,
ще можем да казваме компетентното си мнение по увеличение на работническите заплати – в кои
сектори да бъдат увеличени работническите заплати.

Виждате това е един документ, който предизвиква много големи размишления и който до-
кумент трябва да бъде постоянна тема на работата на икономическите институти у нас. Институ-
тът на Кръстьо Добрев би следвало да се занимава с тези въпроси и своевременно и на нас да се
обръща внимание. С тези въпроси не се занимавахме. По тези въпроси трябва да имаме сътрудни-
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чество. Трябва с тях да направим съюз за практическото изясняване на тези въпроси. Попов не го
обяснява, но правилно го е напипал. Друг е въпросът дали така да се нарече – доходи от селското
население и доходи на работници и служители. Това трябва да се измени.

др. Н. ЛАЗАРОВ: Точно това. Ние вземаме работници и служащи и селяни.
др. К. НЕСТОРОВ: Не зная дали сте прави да сложите работници и служащи, защото се

получава също такава картина – служащите да пресекат напред работниците. Това може би друга-
де трябва да бъде наблюдавано. Аз ви навеждам само на мисълта. Въобще трябва да се внимава с
тези въпроси. Това са деликатни и много сериозни въпроси.

Как трябва да се планира в окръжен аспект фондът на работната заплата – трябва да прове-
дете съвещание с хората.

др. Р. ЧУБРИЕВ: Малка разлика имаме – към 8 млн. лв.
др. К. НЕСТОРОВ: Тук вие давате едно голямо различие в паричните разходи от покупка-

та на тъй наречения свободен пазар. Още в самото начало аз ви бях казал, трябва да се заловите да
проучите този пазар, да видите неговата тенденция накъде е. Да бъдем на ясно. Линията на Парти-
ята е за пълно ограничаване и премахване, защото това е един отминал етап и чрез правилното об-
хващане да можем своевременно да разкриваме онова, което се явява.

Технически слабости по съставянето не трябва да допускате. Според мене, вие трябва да
научите долу хората да работят. Да пуснете хората в командировка, да ги пратите по окръзите, да
съберат плановиците. Би следвало да има малко разговори с управители, да се позапознаят те с то-
ва, да внушим, че това е важен документ, че той не е документ, който се съставя между другото, а
е един важен документ. Ако ние с тебе (обръща се към др. Чубриев) създадем както се следва то-
зи документ, няма да имаме толкова тревоги по регулирането на паричното обръщение. Картина-
та ще ни бъде ясна.

Ваш въпрос е как да се съставя във Варна и как да се съставя в Пловдив. Както е най-по-
лезно, така да се съставя. Аз смятам да бъде общ, тъй като центърът е Варна. Разделянето е изкус-
твено. Те са изкуствено създадени, но не е излишно. Те са известни и ясни намерения на Прави-
телството и Партията. Разделиха се с оглед даване насока за развитие за определен период, както
напр. Смолянския край е създаден с ясното съзнание, той не е създаден както по-рано по някакви
котерийни и партизански особени съображения, а за да се даде тласък на развитието на определен
район в страната. Това се има предвид, когато съставяме баланса за паричните доходи и разходи
на населението. Можем в тази светлина да следим.

Винаги съм възставал срещу графата „Други“. Когато погледнете графата „Други“, тя по-
голяма от другите. Това е някакъв необхватен кюп. Напълно оправдано е неговото премахване.

Желателно е по-често да се занимаваме с въпросите на баланса на паричните доходи и раз-
ходи на населението. Може би известен тримесечен анализ да се прави, насока да се дава на хора-
та и ги пуснете да се поразходят, да се обиграят, защото Лазаров ще стане книжен човек като сто-
ки [?]. Да слиза повече, да се среща с хората, те ще му подскажат някои неща. Засега с баланса ра-
ботят Занев и Лазаров. Пуснете ги да слезат. Да поставят в заседание на Централното управление
някои въпроси, които възникват.

др. Р. ЧУБРИЕВ: В Русе проведохме съвещание.
др. К. НЕСТОРОВ: Не само в Русе, да се ограмотяват хората. Вярно е, че съставянето на

баланса за паричните доходи и разходи на населението е труден, деликатен въпрос.
Бележки някакви имате ли? Няма. По другия документ. Четен ли е. Какви бележки имате?
др. ДИМИТРОВ, управител на БНБ – ТЪРНОВО: Искам най-напред да запозная Централ-

ното управление с някои данни от нашия окръг, след това ще премина към слабостите.
др. К. НЕСТОРОВ: „Балкантурист“ проверявате ли?
др. ДИМИТРОВ: Проверяваме. Лоша прислуга ли, че има?
др. К. НЕСТОРОВ: Какво проверявате? Ресторанта?
др. ДИМИТРОВ: Констатирано е, че прислугата е лоша и бавна.
др. К. НЕСТОРОВ: А качеството на стоката?
др. ДИМИТРОВ: Не съм се хранил и не знам.
др. К. НЕСТОРОВ: Бира пиеш ли?
др. ДИМИТРОВ: Топла и кисела е.
др. К. НЕСТОРОВ: Какво направихте?
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др. ДИМИТРОВ: Отидох при началника на ресторанта.
др. К. НЕСТОРОВ: Преди колко дни?
др. ДИМИТРОВ: Преди 15 дни. Поради дъждовете не се продава.
др. К. НЕСТОРОВ: Чужденците искат бира, а тя като конска пикоч! На какво прилича това!
Защо не продавате сладолед? Хората искат трябва да се види защо няма. Лятно време искат

хората да ядат сладолед. Защо е направен този голям ресторант, когато не може да удовлетвори
нуждите на хората. Искат да си дадат парите, няма кой да ги вземе. Дадохме милиони, трябва да
има от пиле мляко в този ресторант! Мързел! И нашите хора ги мързи да проверяват и да вдигат
гюрюлтия! Всеки ден има чужденци. Всеки иска да пие бира. Нашите му тикат ракия. Дават му
компот, а той иска сладолед. Това не значи, че не трябва да има компот. Търново е много посеща-
ван град от чужденци. Димитров не взема никакви мерки.

др. ДИМИТРОВ: (чете приложената към протокола информация).
др. К. НЕСТОРОВ: Касовия план как го изпълни?
др. ДИМИТРОВ: Той се изпълни.
др. К. НЕСТОРОВ: Забележка за това, че е изпълнил плана, не може да му правиш, но по

отношение на стокооборота ще го биеш. Със Станев не зная дали ще трябва да говорим. Пред дру-
гаря Българанов си казал: „Нямат хората пари, затова не купуват“.

др. Станев, управител на БНБ – ПАЗАРДЖИК: Може би имам вина, но не е дотолкова. Ще
Ви дам данни.

др. К. НЕСТОРОВ: Другарю Спасов, кажете за общественото хранене в Плевен.
др. Бето СПАСОВ, управител на БНБ – ПЛЕВЕН: Общественото хранене в Плевен не е

добре организирано, въпреки че планът се изпълнява.
др. К. НЕСТОРОВ: По кръчмите продавали на килограм сирене и колбаси. Вие това знае-

те ли го?
др. Б. СПАСОВ: Знам го. Повдигнахме въпрос и за „Балкантурист“. Постави се въпросът

за сладоледа. Една вечер, отивайки в „Балкантурист“, искахме разбира се сладолед, тъй като дейс-
твително го правят хубав. В това време влезли повече младежи и искали сладолед. Беше по-късно,
връщахме се от театър и келнерите протестират, че всички искат сладолед: „Как ще изпълним пла-
на със сладолед 1,60 лв?“ И идват да се оплакват на мене, а и аз съм влезъл за това.

Този въпрос го повдигнахме в Окръжния комитет на Партията. Извикаха както ръководи-
телите на Градска търговия, така и на „Здрава храна“ и „Балкантурист“, за да могат да се подоб-
рят услугите на гражданите, защото там опашките са много големи. Най-много ние поставихме
въпроса, защото доставката на зеленчуци се пое от ОТП, тъй като през миналите години от „Нар-
кооп“ беше по-добре организирана. Въпросът се разгледа и се начертаха мероприятия, за да може
да се подобри.

др. К. НЕСТОРОВ: Вие какво правите?
др. Б. СПАСОВ: Заедно с нашите инспектори и другарите от Окръжния нар. съвет прове-

ряваме къде са слабостите и изнасяме. Това е и решението.
др. К. НЕСТОРОВ: Имате ли преавансиране на ТКЗС?
др. Б. СПАСОВ: Само ТКЗС в Левски е преавансирано с 40 стотинки. Всички наши инс-

пектори направиха проверки. Нашите се въздържат. Болшинството дават 5–6 лева.
др. К. НЕСТОРОВ: Как няма протести?!
др. Б. СПАСОВ: Такива нямахме. Обратното, миналата година имахме завишение – 7–8 ле-

ва – реколтата се оказа добра, а после се развали.
др. К. НЕСТОРОВ: При Вас как е, Димитров?
др. ДИМИТРОВ: Само Лясковското завиши с 1 лев след дъждовете, защото бягали.
др. К. НЕСТОРОВ: Няма да им давате пари. Хем имат компрометирана реколта, хем реши-

ли по 1 лев да им дават повече! Това на какво прилича? Виждаш ли, Трифоне, кои протестират?!
При Вас има ли в Пазарджик?
др. СТАНЕВ: Няма.
др. К. НЕСТОРОВ: Само в Софийски окръг протестират.
др. Б. СПАСОВ: По отношение 40-те стотинки за Левски, ние не протестираме, защото ре-

колтата е добра.
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др. К. НЕСТОРОВ: Как се очертава да се изпълни касовия план за III-то тримесечие?
др. Б. СПАСОВ: За третото тримесечие ще имаме малко повече напрежение.
др. К. НЕСТОРОВ: Ще го изпълните ли?
др. Б. СПАСОВ: Ще го изпълним.
др. Ал. КРЪСТЕВ, ст. инспектор при Емисионно-касово управление: Те помесечно го из-

пълняват.
др. Б. СПАСОВ: За третото тримесечие ние ще бъдем малко зле. Децата отиват в Балкана,

в Троян.
др. К. НЕСТОРОВ (към Станев с подигравка): Няма пари населението, а изпълняват! Яс-

но! Станев, как изпълни касовия план?
др. СТАНЕВ: 94.21%.
др. К. НЕСТОРОВ: Защо?
др. СТАНЕВ: Има обективни причини. Някои стоки липсват на пазара. Субективни – лоша

организация. Изложби и ревюта са правени много.
др. К. НЕСТОРОВ: Научи ли къде е вратата на Окръжния комитет?
др. СТАНЕВ: Отдавна я знам, те ни търсят постоянно.
др. А. ГЕОРГИЕВ: Вие ходите ли, без да Ви търсят?
др. СТАНЕВ: Винаги ходя, когато имам нужда.
др. К. НЕСТОРОВ: Общественото хранене как е?
др. СТАНЕВ: Преизпълнява се планът.
др. К. НЕСТОРОВ: Правилно ли е планирането?
др. СТАНЕВ: Правилно е.
др. К. НЕСТОРОВ: Значи не сте анализирали.
др. СТАНЕВ: 117% е изпълнен планът спрямо 1959 година.
др. К. НЕСТОРОВ: Как изчислихте, че ръст 17% е правилен?
др. СТАНЕВ: По отношение изпълнението за 1959 година.
др. К. НЕСТОРОВ: Неправилно. Ръстът се изчислява: колко хора се хранят, какви са дохо-

дите, какъв процент е растежът на доходите, с колко процента е пораснала работническата класа
в този район, да видите дали отговаря. По данни съвсем не отговаря. Трябвало е да порасте планът
на общественото хранене. Това го знае Министерството на търговията, а окръжният управител не
го знае, с около 40% е трябвало да порасте. Затова си обяснявате по такъв начин, макар че прода-
ват колбаси на килограм с надценка, месо продавали с надценка в общественото хранене. Руси
Христозов ги хванал. Вместо да ги сложат в манджата, продават ги на килограм. Продават ги на
своите приятели, като му слага съответната надценка, като отчита, че е сготвено, а то не е сготве-
но. Трябва министърът на търговията да отиде да ги залови. То е тяхна работа, но и ние трябва да
ги знаем.

др. Б. СПАСОВ: Най-много това става по съборите, където откриват бирарии.
др. Г. ПЕТРОВ: Дава се по-малък ръст на общественото хранене. Това се отнася за Плевен

и Пазарджик, докато за Търново е по-правилно – ръстът на търговската мрежа и за общественото
хранене е еднакъв.

И в трите клона свръхнормативните запаси страхотно растат, както през 1959 година, така
и през 1960 г. Това показва, че там се доставят стоки, които не се търсят от населението. Стокоо-
боротът на дребно не се изпълнява. Контролът на банката по отношение на тези стоки е слаб.

др. К. НЕСТОРОВ: От „ЦУМ“ ходят с камиони да изкупуват стоки от Стражица, от Джю-
люница.

др. Г. ПЕТРОВ: През 1959 г. специално към Търново приложихме такава мярка: като огра-
ничавахме лимитите на плановите запаси за известно време ги ограничихме, но пак почнаха. От
страна на банката контролът в Плевен по отношение натрупването на свръхнормативните запаси
е слаб. Не прилагат член 196 за въздействие и отказване плащане на стоки, от които има много за-
лежали и не се харчат. Има неправилно разпределение между стоките на клоновете на ОТП, кое-
то също е пречка за зареждане на магазините и изпълнението на плана за стокооборота.

др. К. НЕСТОРОВ: Въз основа на какво е увеличен трудоденят с 1 лев?
др. ДИМИТРОВ: Те се надяват да получат планирания трудоден.
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др. Тр. ДОНЧЕВ: Защо искат отсрочване на заема?
др. ДИМИТРОВ: Наново засяват.
др. К. НЕСТОРОВ: Кой иска думата?
др. Р. ЧУБРИЕВ: Планът за стокооборота в национален мащаб за първото полугодие е из-

пълнен 97,5%. И трите окръга – Пазарджик, Плевен и Търново са под средното изпълнение за
страната, което показва, че са изоставащи окръзи. Търново е изпълнил 95,3%, Пазарджик – 94,2%,
Плевен – 95,3%.

Една от най-сериозните причини за неизпълнението на плана за стокооборота и за по-сла-
бата работа на нашите банкови клонове по регулирането на паричното обръщение това е липсата
на много стоки в тези райони. В с. Белене са липсвали около 217 стоки.

др. К. НЕСТОРОВ: Кой е правил тази проверка?
др. Ал. КРЪСТЕВ: Аз.
др. Б. СПАСОВ: Председателят на Окръжния съюз и др. Георги Петров от Окръжния ко-

митет заедно бяхме.
др. Р. ЧУБРИЕВ: В Червен бряг са липсвали 200 вида стоки. В Търновски окръг в Горна

Оряховица липсват около 280 вида стоки, а проверката през юни показва, че около 200 стоки лип-
сват, в Елена около 180 стоки.

Всичко това са организационни слабости. Липсващи стоки имаме също и в Пазарджишки
район – във Велинград, Пещера.

Планът за общественото хранене и в трите окръга е занижен. Поради това той се преизпъл-
нява леко. В общественото хранене има сериозни недостатъци. В Плевен например няма шкем-
беджийница, макар че има месокомбинати. В Плевен и Левски има месокомбинати, откъдето се
отделя голямо количество карантия. В София това са доста посещавани заведения. Недостатъчно
заведения за обществено хранене има, да не споменавам за качеството на храната. Сериозна сла-
бост е липсата на разнообразни постни ястия, където липсва месо. Трябва да се разшири асорти-
ментът на ястията приготвени без месо. В това отношение сериозна слабост има.

др. К. НЕСТОРОВ: Да препоръчате да отидат да запитат готвача на Елховския ресторант.
20 вида ястия с яйца приготовлява.

др. Р. ЧУБРИЕВ: Много слаба е разносната и развозната търговия в окръзите. Трябва да
се обърне особено внимание. Специално данни за слабости имаме за Пазарджик – Велинград,
Пещера.

Недостатъчно се използува рекламата за разгръщане на търговията. Важно е другарите уп-
равители на клоновете да се убедят в необходимостта от рекламата. Не само с изложби, но да се
използуват радиорекламите. Старата максима, че рекламата е душата на търговията действува, ко-
гато населението има достатъчно парични доходи.

В заключение трябва да кажа, че много от слабостите на търговията са известни на наши-
те банкови клонове, обаче нашето убеждение е такова, че недостатъчно се борят другарите. Ходят
в Окръжния комитет, сигнализират пред местните органи на търговията, обаче не водят тази бор-
ба с необходимата упоритост, настойчивост, не я довеждат до край. Често пъти се задоволяват с
това „Ние сигнализирахме“. Не бива да се примиряваме с това, трябва борбата за разгръщане на
търговията да я водим до победен край.

С оглед слабостите в тази област на др. Станев досега му бяха слаби връзките с Окръжния
комитет. Сега имам впечатление, че той се коригира.

др. К. НЕСТОРОВ: Откъде имате впечатление?
др. Р. ЧУБРИЕВ: Ходи Босилков.
др. Ил. БОСИЛКОВ: Ходих в ОНС и Окръжния комитет на Партията. Посещава ги, държи

връзки, излиза с известни предложения за подобряване на търговията.
др. Тр. ДОНЧЕВ, началник отдел „Земеделски кредит“: Аз не съм специалист по търгови-

ята, обаче считам, че има нещо, което в доклада и на търговията и на Емисионно-касово управле-
ние ще трябва да изчезнат някакси тези дълги поменици. Има стоки – няма стоки. На едро ги има,
на дребно ги няма. Има един основен разрив между търговията на едро и търговията на дребно.
Щом ги има в мрежата на едро, а ги няма в мрежата на дребно, значи има някакви недостатъци.
Търговията на едро да отговаря за изпълнението на стокооборота на дребно. Вие казвате и в док-



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
425

лада: Има го, в търговската организация на дребно го няма. Значи търсенето е налице, има стоки,
те са народни стоки, а само поради неправилна организация ние се намираме в такова положение.
Аз мисля, че едровата организация не трябва да бъде само един посредник между производствено-
то предприятие и търговията на дребно и тя става само един формален орган, който може би заб-
равя, че има стоки и се мъчи само да натика на този или онзи някаква стока. Поради порастване на
нуждите на населението търговската организация на едро трябва да играе по-голяма организаци-
онна роля.

И вие признавате, че трябва да се измени структурата на стоковия фонд. Това е така. Има
нови потребности. Хората искат телевизори, а не радиоапарати. Нужен е гардероб, иска някакъв
по-луксозен. Но има в нашето потребление трайни стоки. Те не са конюнктури в потребителско-
то търсене не само нови стоки, но и стоки, които не са нови в потребителското търсене. В това от-
ношение търговията на едро и дребно трябва нормално да снабдява по вид, количество и асорти-
мент с такива стоки.

Имам да направя една бележка за незадоволителната работа на заведенията за обществено
хранене. Аз считам, че ние въобще трябва да се преборим с ниската култура на обслужването, с
нечистотата на мястото, където се храниш, с нечистотата на мястото, където се приготовлява хра-
ната. Отидохме един ден в Никопол трима души в 2 часа. Добре, че можахме да се вмъкнем, само
че не ни набиха. Като отидете в един ресторант прилича на някаква свинска кочина, невдигнати
чинии. Това е ниско обслужване, ниска култура. Колко нещо малко трябва за нашите ресторанти.
Какво трябва за нашите обикновени ахчийници, в които се храни болшинството от народа? По ед-
на бяла покривка всеки ден. Казват: „Нямаме покривки“. Вярно е, може да нямат. Нашите клоно-
ве трябва да въздействуват, за да можем да издигнем културата на общественото хранене.

Искам да повдигна въпроса за вегетарианското хранене в София. Това е безчинно отноше-
ние в един момент, когато се намираме в криза за месо. Идете да се нахраните в единствения веге-
тариански ресторант. Хората отиват поради потребност да консумират растителна храна. 3.000
души се хранят. Прилича на лудница. Пет пъти повдигаме въпроса.

др. К. НЕСТОРОВ: Едно писмо да се напише на Градския съвет.
др. Тр. ДОНЧЕВ: Аз говоря по отношение на това, което е в София, може да бъде и за

всички ресторанти в провинцията.
др. К. НЕСТОРОВ: Какво пречи на един такъв град като Плевен да има вегетариански рес-

торант? В целия свят го има това.
Това са сериозни въпроси. Трябва да воюваме за тях.
др. Тр. ДОНЧЕВ: Справедливо е отбелязано, че вследствие на голямото търсене прасетата

са достигнали голяма цена – 35–40 лева живо тегло. От тези съображения ние се съгласихме да от-
срочим заемите, дадена за прасетата, да дочакаме да се опрасат, сами да си произвеждат. Имаме
големи планове, само поддържаме живото състояние на свинете, без да се доугоят навреме, вслед-
ствие на което и плановете не се изпълняват.

Да се поправи доклада имаме понижение и в качеството на тютюните, не само вследствие
намалението на премиите, но и вследствие на качеството.

др. К. НЕСТОРОВ: Не е качеството на тютюна. Те получиха същата цена за пониженото
качество, а само количеството беше по-малко.

др. СТАНЕВ: При нас не беше така.
др. П. Г. ПОПОВ: Аз мисля, че във връзка с търговията много голямо внимание трябва да

се обърне на ролята на стоковеда. Това е организационен въпрос. Стоковедът да проучва потреби-
телското търсене. В магазините се водят тетрадки за потребителското търсене. Никой не разра-
ботва тези материали, не се ползуват тези неща. Др. Димитров подчерта, че стоковедите с камио-
ни са тръгнали да търсят стоки в другите окръзи да осигурят стокооборота. Може би е централен
въпрос, но Емисионно-касово управление има нещо да прави и по места окръжните банкови кло-
нове да влезат във функциите си, за да не стоят стоките в едровата организация. Когато дребнова-
та организация отиде да търси в едровата поради складовата мрежа, те не могат да дадат тази сто-
ка. В много окръжни центрове, понеже нямат складове, стоките са поставени в плевни и в други.
В това отношение трябва съвсем сериозно да се води борба. В Разград един склад от МТС го ос-
вобождават и го правят гараж.
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Много често минаваме през Белово. То е много интересен център. Вие сте замислили да
правите закусвалня. Белово трябва да стане образцово място за закуска. Общественото хранене
във всички места трябва да се поогледа. Обърнете внимание, то е представително място, централ-
но място.

др. БОНЕВ от Комисията за държавен контрол: Другари, искам да се спра на един въпрос
за търговията – въпроса за качеството. На мене ми стана болно, като чух в доклада на др. Димит-
ров толкова апарати се продавали, а тази година – толкова и толкова по-малко. Търсят се повече
вносни. Защо нашите хора се ориентират към вносното? Вземам за пример „Ворошилов“. Мина-
лата година беше натрупал една залежала продукция от апарати „Орфей“ и стигна да си служи с
приоми, присъщи на капиталистическата класа. Сложиха ги в кутии „Концерт“. Вместо да се зап-
ретнат да отстранят недостатъците, ние бихме по една марка, която се търси на пазара.

Инспекторите по кредита, които отговарят за промишлените предприятия, да търсят вина-
ги как стои въпросът за качеството, има ли отказване.

Др. Георги Петров правилно забеляза, че в трите окръга свръхнормативните запаси се нат-
рупват, а имаме неизпълнение на плана за стокооборота. Има стоки, които не се търсят.

Въпросът за мебелите: тръгнете по софийските магазини, ще видите колко мебели имат.
Хората огледват, намират дефекти и не искат да купят. Какво говори това? Че качеството на про-
изводствените предприятия не е на нужната висота и не е на нивото на изискванията на нашите
хора, които отиват да купуват. Работата на банковия инспектор в това отношение трябва да се за-
сили.

Успоредно със задачите, които стоят пред Банката като контролен орган по отношение на
търговията У-ние „Кредитиране на пром. и търговията“ да обърне внимание на работниците по
места, за да може действително да се направи координация по отношение на работата по изпълне-
ние на плана за стокооборота и изпълнението на касовия план.

Ще кажа, другарю Председател, за общественото хранене, понеже считам често по градове-
те [?]. Често пъти от тези ястия, които са евтини, много бързо се свършват по листа и като отиде-
те в 1 и 1/2 часа няма нищо и казват: „Да направим нещо аламинут?“ Това говори, че нашите ра-
ботници се стремят към ястия с по-високи цени, търсят лекото в своята работа.

др. П. ПЕТКОВ: Аз тук, като слушах изказванията, не можах да разбера къде се слага тя-
жестта на вината, че не се зарежда търговската мрежа. Др. Дончев каза, че трябва да се сложи у
дарението върху едровите организации. Не чух докъде се простира вината на търговията на дреб-
но, а имам впечатление от последното ходене в Пловдив, че има тенденции в търговските органи-
зации на дребно и вина за незареждане магазините с ония стоки от номенклатурата, които ги има
в едровите търговски организации – с по-малко стоки да си вършат работата. Аз така го разбирам.
При една проверка, която е направил банковият клон Пловдив в село Брестовица се установява, че
в щанда на селкоопа има само 2–3 асортимента обувки. Когато се вземат мерки за I-то тримесечие
продават повече обувки, отколкото цялата 1958 година.

Ако нашите окръжни банкови клонове сложат контрола предимно върху търговските орга-
низации на дребно, това да се прави не само от инспекторите по кредита, а да се разшири апаратът
за контролни проверки в търговските организации – по един път месечно да се правят проверки в
организациите – ще спомогне да се ликвидират тези слабости.

др. К. НЕСТОРОВ: Въпросът за изпълнението на плана за стокооборота е един централен
въпрос сега у нас в България. Тенденции различни има на оправдание неизпълнението на плана за
стокооборота. Търсят се известни слабости общо в национален мащаб за производството на някои
стоки. С това се обяснява лошата работа на търговията. Ние банковите работници не бива да се
хващаме в никой случай за това. Вие ще видите, че относителният дял на плана за месото в плана
за стокооборота е незначителен, но навсякъде казват: „Не се изпълнява планът, защото няма ме-
со“. Като се събере относителният дял на липсващите стоки също представлява незначителен про-
цент, но обяснението е винаги с това, че липсват стоки по обективни причини, както е случаят с
месото. Месото може да бъде заменено. Аз посочих пример с Елхово. Намерил се един умен чо-
век и ще се пребият хората да ядат манджи от яйца, обаче ги приготвил както се следва. Аз не бих
могъл да ви ги изброя тези 20 вида ястия с яйца.

Другари, работата на банковите хора в борбата за изпълнението на плана за стокооборота
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не трябва да се свежда с общи фрази и една проверка, каквато ние правим. Трябва да имаме конк-
ретност в работата. Не проверка въобще, а конкретна проверка. Не проверка „Я да видя как се из-
пълнява плана!“, а трябва да се проверява как и защо той е изпълнен така. Когато има преизпъл-
нение на плана, не бива да се задоволява с това. Трябва да проверяваме всеки план какво предс-
тавлява, причините, поради които е изпълнен. Много често може да се видят и такива картинки: в
някои градове за сметка на 10 заведения за обществено хранене, едно от тези заведения изпълня-
ва плана си, защото само то е било регулярно снабдявано. Изобщо по въпроса за изпълнението на
плана за стокооборота, аз пак казвам, трябва нашата борба да бъде конкретна и сигналите ни тряб-
ва да бъдат конкретни. Ако вие давате на Окръжния комитет такъв доклад, какъвто вие дадохте,
никаква полза няма да има от това и никакви решения не биха могли да се вземат. Казвате: субек-
тивни и обективни причини, изброявате ги в един поменик. От мене да искате нещо да помогна за
решаване на въпроса в този вид, в който го давате, няма да мога. Трябва конкретно да излезете и
да помогнете на Окръжния комитет, и на ОНС, и на търговските предприятия да им се зачервят
ушите на търговските предприятия, като кажете, че планът по стокооборота не е изпълнен на тол-
кова процента. Не е изпълнен поради това, че е лоша организацията на раб[ота] на търговските
предприятия. Оправдават се с неизпълнението на плана по месото – понеже е липсвало месо. Вед-
нага да кажете какъв е относителният дял. Ако този относителен дял е много малък, ще ги удари-
те, но ако за някои заведения този относителен дял е по-голям, вие ще посочите, че на мястото на
месото може да има това и това, че липсват вегетариански яденета, че не се популяризират, че не
се изяснява, че е от полза за хората, в жегата да ядат свинско, не е толкова полезно. Или да кажем,
че в едровата организация има от тези стоки, но не са придвижени до заведенията за продажба на
дребно, да се проучи до основи въпросът и да бъдат дадени конкретни препоръки. Да се излезе и
се каже, че „Балкантурист“ в Търново е изпълнил плана си, но че този план можеше да бъде пре-
изпълнен, ако бирата се изстудяваше своевременно, ако ледът се слага не в 12 часа, а се сложи
още от заранта. В 12 и 1/2 часа слагаха леда, а французите и холандците седнали на терасата и се
любуват на изгледа, какъвто може би в Европа и в света не може да се види. Може да изпият по 20
чаши бира, но му дали топла бира и едвам я докосва до устата си и отдалеко мирише. Самият ти си
видял, че е вкисната. И турили обслужващ персонал, говорят му на френски, нашият му отговаря
на немски. Оня му иска студено бяло вино, той му казва „Нихт“. Бяло вино няма ли в Търново!?
Има, но той решил на всичко да казва „Нихт!“. Като се обадих, се разбра, че имали някакъв сла-
долед.

Тези работи няма да ги премълчавате. След вашия сигнал на другия ден ще проверявате и
ще кажете „Мерки не се вземат“. Бира трябва да има. Лимонада няма. Защо няма лимонада в Бъл-
гария и то студена лимонада? Борба трябва да има. Не само да се каже „Лимонада няма“, а че ли-
монадата може да се произведе еди къде си, че транспорт може да се осигури.

Въпросът за качеството: бирата може ли да има хубаво качество? Може. Народът не ще
каква да е стока, не ще да яде какво да е. Виновна е Партията. Ликвидира неграмотността. Прости
хора няма, не можеш да ги лъжеш. Това беше главната мярка на нашата Партия да ги ограмотим и
да бъдат недоволни от безпорядъка, да реагират срещу него. Където изискванията са големи, там
има прогрес. Ние сме превърнали в много отношения борбата на банковите клонове в блато. Не
сте вие трите клона най-лоши. И в София не е по-добро положението. В цялата страна не е по-
добро положението.

Милиони хвърлихме, а като се качите на Шипка, гдето се влиза, там сложили една кофа за
боклуци, за вкиснато ядене. Като речеш да влезеш, трябва да си затиснеш носа. Замърсили. Тряб-
ва докато не се изпълни, да не спираме да водим борба. Инспекторът, който контролира, не тряб-
ва да се примирява с това. Като го изпъдят през вратата, през прозореца да влиза. Конкретна бор-
ба трябва да водим. Сега са летни месеци юли и август. Трябва да се мобилизират клоновете в ку-
рортните места. Хората имат пари, не да отидат с парите си да се мъчат и да се върнат с парите си.
Борба докрай трябва да се води.

Оня ден отиваме до язовир „Сталин“ в „Златните рибки“. Отиваме сутринта към 10 часа.
„Има ли нещо?“ „Хладилникът ще го поправяме. Довечера може да има“. Ще поправя хладилника
в неделя! Виж му акъла, че му скрои шапката. Каква борба за изпълнение на плана има този човек.
Трябва още в сряда, четвъртък, петък да помисли за този хладилник. Алъш-вериш ще става и хо-
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рата ще бъдат доволни и печалба ще има, ще можем да построим и други ресторанти. Не се бори
нашият човек, не му прави впечатление. Има перде на очите си! Неграмотен! Оказа се, че народът
не е неграмотен, а нашите хора са неграмотни. Както се проявява тази неграмотност от стотици
наши служители в стола. Като отидеш – всичко разхвърляно по земята, като че ли действително
диваци са се хранили. Не прилича на учреждение, където 99% от служителите са с висше образо-
вание. Това възпитава хората на лошо. Прав е Трифон Дончев. Но никой не обръща внимание.
Искаш от тези инспектори, които се хранят и живеят при тази обстановка, да създават култура и
да разкриват нередности. То не му прави впечатление и не може да му прави. Председателят обър-
на 10 пъти внимание, с насмешка се гледа на тези неща, а то е основата. Ако той се храни добре,
ако е чисто облечен, може да е скромно, евтино облечен, той ще бъде взискателен. Ако има поря-
дък на бюрото му, той ще иска в магазина да има порядък. Разберете тази работа! Трябва да бъдем
взискателни в това отношение и към самите себе си. Общественото хранене през летните месеци
е голям въпрос. Софийските управители трябваше да присъствуват. Голям въпрос е това. Маса от-
равяния стават поради недобросъвестност. Борба трябва да се води, люта борба! По тоя начин ще
облекчим напрегнатия касов план през III-то тримесечие, особено през тези три месеца, но тежко
му, който не изпълни плана. Планът трябва да бъде изпълнен, но затова трябва здрава солидна
подготовка.

217 стоки липсват! Такъв дефицит няма. В Белене ли беше? Може да липсват 5–10–20, а то
217 вида стоки липсвали! Как търпиш, Спасов?

др. Б. СПАСОВ: Те са копчета.
др. К. НЕСТОРОВ: Трябва да поведеш борба за живот и смърт. Имайте пред вид, Спасов,

че има нещо нередно, гнило при Вас, в тази пещера. Каква пещера! Чужденците се учудват на та-
зи красота. Като влезеш и искаш чай, мирише на риба. Чужденец няма да влезе. Ако държи бира-
та в пещерата, няма нужда от лед, а като ти даде бира – топла. Пий една бира за моя сметка да ви-
диш, че е така. Плевен е това! Плевен се превръща в един град на българо-съветската дружба.
Всеки съветски човек трябва да бъде заведен там. Това е един град, който има действително усло-
вия да се превърне в град на българо-съветската дружба и да завеждаме руските хора да се отс-
рамваме.

Банката да се чувствува, че е банка. Пари като се дадат, се знае защо се дават. Аз ще Ви ка-
жа, че можете да правите търговия. Плевен е привлекателно място за всеки български гражданин.
При Скобелевия парк хубаво заведение направено, но каквото потърсиш, няма. А може да го има.
Дават една риба, пържена преди 4–5 дена. Казват: „Пържена риба не се разваля“. Станала като ка-
мък, като речеш да я ядеш. Да се чувствува, че влиза банков инспектор, който проверява как се из-
пълнява плана. Не му прави впечатление. Седнал сиромахът, нали не му стигат парите, почупи си
зъбите с тази риба и не му направи впечатление.

Това е, аз други бележки нямам. Борба трябва да се поведе. Двете управления да държат
постоянна връзка, да има голяма взискателност. Ние ще направим тук-там проверки и ще понака-
жем хора, които не разбират от тази работа. Хора, на които не им прави впечатление – банкови
управители, банкови инспектори – ще се освободим от тях. Нас ни трябват културни хора, нас ни
трябват патриоти, да милеят за тая страна и за този народ, да ги боли, когато на народа се серви-
рат разни боклуци. С пот на челото изкарали тези пари, а трябва да ги даде за боклук. Където и да
отидете в това обществено хранене, мързи ги да се завъртят да изтръскат покривките. Трябва за
всяка работа любов.

Чубриев, аз много мислих по въпроса за използуването на купони в ТКЗС. На този етап
трябва да се пазим да не се превръщат тези купони в сурогат на парите. От това трябва да се па-
зим и да наблюдаваме. Раздал купони за хляб за няколко месеца по 2 лева купона и някой пияни-
ца ги продава по 50 стотинки, за да има пари за ракия.

Да се пазим от пускането на много пари.
[...]
София, 7 юли 1960 г.

Стенограф: Л.Ц.В.

ЦДА, ф. 132, оп. 22, а.е. 2, л. 340–342, 344–418. Оригинал. Машинопис.



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
429

№ 556

ПРОТОКОЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД И С
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА НА

КООПЕРАТИВНИТЕ ПАЗАРИ

София, 14 юли 1960 г.

ПРОТОКОЛ № 46
Заседание на 14 юли 1960 година

Заседават: КИРИЛ НЕСТОРОВ, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Отсъствуват: Георги Терзиев, Нешо Царевски, Розалин Чубриев, Георги Димов и Неделчо

Дацков.
Присъствуват: П. Попов, Л. Манолов, Тр. Дончев, Д-р К. Попов, А. Вескова, Д. Димиев,

П. Петков, А. Чикичев, Г. Генов – Държавен контрол, управителите на: Софийски градски клон,
клон 1, 2 и 3 – Ал. Велков, Кр. Попов, Кр. Коджабашев, Ст. Китанов и др. Д. Дочева от Министер-
ството на вътрешната търговия

Заседанието се откри в 9.00 часа

Дневен ред:
1. Доклад за състоянието и развитието на кооперативните пазари в страната.

Докладва А. Чикичев
[...]
по точка 1.
Централното управление след като разгледа доклада за състоянието и развитието на коопера-

тивните пазари в страната и след станалите разисквания и направените препоръки, взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Управление „Емисионно-касово“ да продължи наблюдението върху работата на коопе-
ративните пазари, като обръща особено внимание на цените на стоките в държавната и коопера-
тивната търговия. Да препоръчва съответни мерки в случаите, когато някои видове стоки се нами-
рат на кооперативните пазари, а липсват в държавната търговия, като докладва своевременно в
Централното управление.

Отговорник Р. Чубриев
2. Да се нареди на банковите клонове, които съвместно с отделите „Търговия“ и „Селско

стопанство“ при ОНС да обследват състоянието на кооперативните пазари и съобразно констати-
раните слабости да излезат с предложения за подобряване на работата им пред местните партий-
ни и държавни органи, като при нужда уведомяват своевременно и Централното управление на
банката.

Отговорник Р. Чубриев
[...]
София, 14 юли 1960 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: В. Николов
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
ТУК

ДОКЛАД
от РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, началник на управление „Емисионно-касово“

Относно: състоянието и развитието на кооперативните пазари в страната

Другарю Председател,

Търговията в настоящия етап на развитие на нашата страна по пътя на социализма и кому-
низма има две главни форми:

1. Държавна и кооперативна търговия, която представлява организираният пазар в страна-
та и се осъществява от държавните и кооперативни търговски предприятия и организации. Това е
основната форма на търговия и чрез нея се осъществява около 95% от стокооборота в нашата
страна.

Държавната и кооперативна търговия се планира от държавата по обем, по асортимент, а
също така и по време и място на реализацията. Продажбите при тази търговия се извършват по
твърдо определени от държавата единни държавни цени на дребно.

2. Свободна търговия на кооперативните пазари, която се извършва от трудово-коопера-
тивните земеделски стопанства, от техните членове, а също така и от частните земеделски стопа-
ни. Тази форма на търговия не се планира от държавата и се осъществява по свободно образува-
щи се на пазара цени. Към тази форма на търговия се насочва около 5% от покупателния фонд на
населението.

В нашата страна съществува и една трета форма на търговия, която извършват дребни час-
тни търговци. Тази търговия заема вече по-малко от 0,5% от общия стокооборот на дребно и то-
зи малък относителен дял още повече намалява.

Свободната кооперативна търговия на кооперативните пазари, която се извършва от ТКЗС
и от членовете им, както и от частните земеделски стопани, макар и да не се планира нито по обем,
нито по цени, при нашите условия на планово развиващо се народно стопанство, не влиза в про-
тиворечие с установените социалистически планови принципи. Тази търговия няма и не може да
има тенденция на развитие по капиталистически път. Нейната икономическа същност и необходи-
мост в сегашния етап на развитие се основава на съществуването на двете основни форми на со-
циалистическо производство и социалистическа собственост: държавна и кооперативна. Трудово-
кооперативните земеделски стопанства, които главно извършват свободната търговия на коопера-
тивните пазари, са в основата си социалистически предприятия. Нещо повече. При нашите иконо-
мически, социални и исторически условия ТКЗС са единствено възможният и правилен път за пос-
трояване на социализма в селото. Нашата практика и политика на Българската комунистическа
партия за победата на социализма в селското стопанство напълно потвърдиха това.

ТКЗС са главният производител на селскостопански произведения в нашата страна. Главно
те осигуряват продоволствието на населението със селскостопански продукти и снабдяват леката
и хранителна промишленост със селскостопански суровини и материали. Цялото производство на
ТКЗС се планира от държавата, като се предвижда в народностопанския план и се следи за него-
вото осъществяване.

Поради това, свободната търговия на кооперативните пазари, която се провежда от ТКЗС
и техните членове, няма посреднически, експлоататорски характер и не може изобщо да има тен-
денции на развитие по капиталистически път. Колкото и да се развива, тя не води до създаване на
кулашки стопанства и до класово разслоение на обществото. При нея няма частни посредници, ко-
ито да търгуват за своя сметка, няма търговски капитал, няма паразитизъм, какъвто в основата си
има капиталистическата търговия. В тази търговия няма експлоатация и паразитизъм и тогава, ко-
гато тя се извършва под формата на комисионна търговия при посредничеството на предприятие-
то „Плод и зеленчук“ и на потребителните кооперации (Наркооп или селкоопите), тъй като тези
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предприятия са също социалистически търговски предприятия. Свободната търговия на коопера-
тивните пазари се извършва от ТКЗС и техните членове с излишъците на собствената им селскос-
топанска продукция, но тези излишъци са резултат на продукция, придобита не по спекулативен
път, а чрез преизпълнение на плана за селскостопанското производство.

Свободната търговия на кооперативните пазари се извършва не при условията на капита-
листическо селско стопанство, а в условията на социалистическата икономика, която се развива
планомерно. При тези условия не само ТКЗС и техните членове, но даже и частните земеделски
стопани, които изнасят продукти за продажба на кооперативните пазари, са принудени да се съоб-
разяват с редица нормативни правителствени и партийни разпореждания относно свободната тър-
говия със селскостопански произведения. Така например, силно регулиращо и организационно
въздействие върху свободната търговия на кооперативните пазари оказва организираната държав-
на търговия, която задоволява основните нужди на населението от селскостопански продукти. Ма-
кар че са свободни да определят по своя воля излишъците, които да се продават на кооперативни-
те пазари, ТКЗС трябва да изнасят такива продукти на свободна продажба, само след като са из-
пълнили договорните си задължения към държавните и кооперативни изкупвателни организации.
ТКЗС и техните членове, а също така и частните земеделски стопани могат свободно да определят
и цените на изнасяните от тях на пазаря селскостопански произведения както и да насочват тези
произведения към всеки кооперативен пазар, но те не могат да вършат това произволно. Те са
принудени да се съобразяват със състоянието на организирания пазар и главно с нивото на уста-
новените от държавата единни държавни цени на дребно. Свободната кооперативна търговия е
един допълнителен канал, посредством който стоковата продукция на ТКЗС, техните членове и на
частните земеделски стопани протича от производителите до потребителя. Когато търговията на
държавните и кооперативни търговски предприятия и свободната търговия на кооперативните па-
зари е добре организирана, между тях може да съществува пълна съгласуваност. Това особено
много се отнася до цените на продаваните селскостопански произведения. При нормални условия
между свободните цени на кооперативните пазари и единните държавни цени на организираната
държавна и кооперативна търговия не трябва да има съществена разлика. Чувствителни различия
между двата вида цени могат да се явят само в случаите, когато организираната държавна и коопе-
ративна търговия не задоволява напълно, или пък презадоволява нуждите на населението. В пър-
вия случай свободните цени на кооперативните пазари стават по-високи от единните държавни це-
ни на дребно за едни и същи артикули, а във втория случай – по-ниски. Колкото по-добре работи
организираната търговия и колкото по-добре задоволява потребностите на населението от селс-
костопански произведения, толкова възможностите за отклонение на цените на свободния коопе-
ративен пазар ще бъдат по-малки, толкова по-слабо ще бъде изобщо стихийното въздействие на
закона за стойността, който при капитализма в това отношение няма ограничение. При тези усло-
вия състоянието на свободната търговия на кооперативните пазари и нивото на цените на тези па-
зари могат да бъдат един добър икономически показател за състоянието на организираната дър-
жавна и кооперативна търговия.

[...]
Предлагам Централното управление да обсъди настоящия доклад и ако одобри, да вземе

следното

РЕШЕНИЕ:

1. Управление „Емисионно-касово“ да засили контрола върху продажбите на ТКЗС на ко-
оперативните пазари с оглед да се подобри още повече инкасацията на паричните постъпления на
ТКЗС от тези продажби.

2. Възлага на управление „Емисионно-касово“ да следи отблизо състоянието и развитието
на кооперативните пазари в страната, като насочва вниманието си главно върху нивото на цените,
по които ТКЗС, частни земеделски стопани и членове на ТКЗС извършват продажби на коопера-
тивните пазари. При констатиране на явления, които са от естество да дадат отрицателно отраже-
ние върху покупателната сила на лева, или да породят смущения в паричното обръщение на стра-
ната изобщо, управление „Емисионно-касово“ да донася до Централното управление, за да се взе-
мат своевременно съответните мерки за отстраняване на отрицателните прояви на кооперативни-
те пазари.
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3. Да се дадат указания на банковите клонове да извършат обстойни проверки на място в
ТКЗС и на кооперативните пазари и при констатиране на случаи, при които ТКЗС са изпълнили
задълженията си към държавните изкупвателни организации и въпреки това на такива стопанства
не се разрешава да изнасят излишъци за продажба на кооперативните пазари, да сигнализират
пред Централното управление на банката, като същевременно настояват пред местните партийни
и държавни органи подобни нередности да не се допускат.

София, 6.07.1960 г. НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Р. Чубриев
ИБ

[Върху доклада – надписи:]
в същото време плановете за тютюна, за фъстъците, за памука в тези ТКЗС не се изпълня-

ва. Какво значи това? Това значи удар по плановата политика на държавата. Какво трябва да
става с произведените свръхпланови количества. Трябва да се види най-напред на какво се дължи
свръхнормативното количество – не е ли то резултат на нейното засяване за сметка на други кул-
тури.

Комис. търговия – голяма работа е нужна.
Държ. търговия – труден участък. Когато оправим търговията ще построим социализъм
Безспорен факт е, че ТКЗС, които най-много излизат на пазара не изпълняват задължения-

та си към държавата – ТКЗС трябва да гради своя план изключително на базата на продаване  ця-
лата продукция на държавните изкупвателни източници. Масовото търгуване на ТКЗС на тъй на-
речения свободен пазар е едно увлечение, което не стимулира масово, голямо,  качествено производ-
ство. Не стимулира строга държавна и договорна дисциплина, и го бие по производството, създа-
ва условия за спекулация, създава почва за широко разгръщане действието на закона за търсенето
и предлагането, което както знаеш създава хаос в производството и търговията, тика страната
към стопанска стагнация, бие по плановостта в държавата – производството се насочва към та-
кива произведения, които носят големи печалби, а не към това, което е нужно на социал-
истическата държава за социалистическо възпроизводство и неслучайно по пътя на спекулацията
се достига до 45 лева на трудоден в някои ТКЗС [...].

Страх от държавна форма за заобикаляне държ. контрол – кооперативните пазари предс-
тавляват отдушник – пълноценна продукция не достига до консуматора, поради слабости на
държ. търговия. По две линии ние сме против кооперативните пазари:

– 1. цените удрят по покупателната сила на лева;
– 2. слабата [не се чете] увеличава пар[ичното] обръщ[ение]..
Линията, бъдещето е на държавната търговия.

ЦДА, ф. 132, оп. 22, а.е. 2, л. 419, 421–437. Оригинал. Машинопис.

№ 557

ТАБЛИЦА ЗА АБСОЛЮТНИЯ РАЗМЕР НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
1958–1960 ГОДИНА

София, 5 октомври 1960 г.

Лично строго поверително

Т А Б Л И Ц А
за абсолютния размер на паричното обръщение

В милиони лева

ƒÂÌ Ë ÏÂÒÂˆ √ Ó ‰ Ë Ì Ë

1958 1959 1960

  1 ˇÌÛ‡Ë 1.508 1.752 2.050
31 ˇÌÛ‡Ë 2.025 2.161 2.560
28 ÙÂ‚Û‡Ë 1.980 2.116 2.413
31 Ï‡Ú 1.773 1.965 2.225
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30 ‡ÔËÎ 1.953 2.204 2.551
31 Ï‡È 1.745 1.957 2.264
30 ˛ÌË 1.678 1.932 2.260
31 ˛ÎË 1.886 2.237 2.599
31 ‡‚„ÛÒÚ 1.877 2.281 2.614
30 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 1.776 2.155 2.529
31 ÓÍÚÓÏ‚Ë 1.884 2.280 2.603
30 ÌÓÂÏ‚Ë 1.871 2.162 -
31 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 1.752 2.050 2.400

(ÔÎ‡Ì)

София, 5 октомври 1960 година
ЛР/Написани 3 екз.
За председателя на БНБ
№ 956/5.Х.1960 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 44, л. 29. Оригинал. Машинопис.

№ 558

СВЕДЕНИЕ ЗА СКОРОСТТА НА ОБРАЩЕНИЕТО НА ПАРИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
1957–1960 ГОДИНА

София, 25 октомври 1960 г.

Поверително

СКОРОСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПАРИТЕ

П о к а з а т е л и 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. за 9 м. за 9 м.
отчет отчет отчет очакв[а- 1959 г. 1960 г.

ния] отчет отчет

1. Обръщение на парите
общо в страната (иконо-
мическа скорост):
в дни .............. 31,7 32,- 33,- 33,- - -
в коефициент (пъти) 11,50 11,4 11,1 11,1 - -
2. Скорост на обръщение
на парите по социални групи:
а) Работници и служащи
в дни ............... 21,86 19,5 19,4 19,4 - -
в коефициент .... 16,47 18,9 18,8 18,8 - -
б) Селяни:
в дни ............... 54,85 53,- 52,9 52,9 - -
в коефициент .... 6,56 6,8 6,9 6,9 - -
3. Скорост през касите
на Банката общо за страната:
а) в коефициент - пъти 11,07 10,50 10,59 - 7,85 7,61
б) в дни ............ 33,- 34,8 34,5 - 46,5 48,-

ЛР/Написани 3 екз.
2 за н[ачални]ка на ЕКУ
1 за службата
№ 1076/25.Х.1960 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 44, л. 27. Оригинал. Машинопис.
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№ 559

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА
ЦК НА БКП ТОДОР ЖИВКОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ И

СТАБИЛНОСТТА НА ЛЕВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1953–1961 ГОДИНА

София, 5 декември 1961 г.

Поверително
10-3255/6.ХII.[1]961 г.

До
ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР
НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
другаря ТОДОР ЖИВКОВ
Т   у   к

И Н Ф О Р М А Ц И Я
от КИРИЛ НЕСТОРОВ, председател на Българска народна банка

Относно: развитието на паричното обръщение и стабилността
на лева през периода 1953–1961 година.

Другарю Живков,

Анализирайки данните за развитието на паричното обръщение у нас, считаме, че е необхо-
димо да Ви осведомим за състоянието на стабилността на българския лев.

Централният комитет на Българската комунистическа партия полага непрекъснати грижи
за планомерното развитие на паричното обръщение, изхождайки от марксистко-ленинското схва-
щане, че колкото по-стабилна е паричната единица, толкова по-голяма ще бъде и увереността на
трудещите се в реалността на техните доходи.

Плановият характер на социалистическата икономика дава възможност най-правилно да се
направлява паричното обръщение, да се определя неговия обем. При социализма е напълно въз-
можно обвързването на количеството на парите в обръщение с потребностите на стопанството от
налични пари. „На всеки трябва да е ясно, че у нас в страната трябва да се съблюдава правилно
съотношение между наличните стоки и наличните пари в обръщение и у населението. Само тога-
ва ще бъде стабилна валутата, крепка и ценна нашата рубла. Само тогава последователно ще рас-
те и реалната работна заплата“ (Н. С. Хрушчов. О широком внедрении индустриальных методов,
улучшении качества и снижении стоимости строительства. Москва, Госполитиздат, 1955 г. стр.
38–39).

Плановото развитие на паричното обръщение в условията на социализма произтича от пла-
новото развитие на цялата социалистическа икономика. В Народна република България развити-
ето на паричното обръщение отговаря на изискванията на закона за планомерното и пропорцио-
нално развитие на народното стопанство.

Изпълнението на плана за паричното обръщение е в зависимост от изпълнението на народ-
ностопанския план по неговите най-важни показатели, тъй като обслужваната от паричното обръще-
ние част от стопанския оборот е резултат на производството на национален доход и на онази негова
част, която е предназначена за потребление от трудещите се във формата на парични доходи.

Развитието на паричното обръщение е в непосредствена връзка с развитието на паричните
доходи на населението, което се вижда от данните в таблица № 1.
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Таблица № 1

Години Парични доходи          Средногодишен обем на
на населението             паричното обръщение

млн. млн. На 100 лева
лева индекс лева индекс парични

доходи
(лева)

1953 14 121 100 1 193 100 8,4
1954 15 644 111 1 153 97 7,4
1955 16 868 120 1 303 109 7,7
1956 18 056 128 1 462 122 8,1
1957 20 230 143 1 693 142 8,4
1958 23 289 165 1 996 167 8,6
1959 27 154 192 2 287 192 8,4
1960 31 178 221 2 643 222 8,4
1961 (очакв.) 34 100 241 2 770 232 8,1

Данните показват, че в движението на паричните доходи на населението и на средногодиш-
ния обем на паричното обръщение има пряка пропорционална зависимост. Така паричните дохо-
ди на населението нарастват от 14 млрд. лева за 1953 година на 34 млрд. лева през 1961 година
или на 241 на сто. За същия период средногодишният обем на паричното обръщение нараства от
1 193 милиона лева на 2 770 милиона лева или на 232 на сто. Задържането на растежа на парично-
то обръщение с 9 пункта по отношение растежа на паричните доходи на населението е благопри-
ятно явление за нашата икономика.

За нормално развитие на паричното обръщение говорят и данните за паричното обръще-
ние, което се пада на 100 лева парични доходи. За периода от 1953 до 1961 година то намаля от 8,4
лева на 8,1 лева.

Проявената през 1961 година тенденция на задържане на паричното обръщение се потвър-
ждава още веднаж и от съпоставянето на абсолютния прираст на паричното обръщение към па-
ричните доходи на населението, което е показано в таблица № 2.

Таблица № 2

П о к а з а т е л и 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
очакв.

Парични доходи милиони лева 23 289 27 154 31 178 34 100
Прираст на паричното обръщение
               а) млн. лева 244 298 281 150
               б) относителен дял 1,1% 1,1% 0,9% 0,4%

Както се вижда, относителният дял на прираста на паричното обръщение спрямо общия
размер на паричните доходи на населението намалява от средно 1% през последните три години на
0,4% за 1961 година. Подобна тенденция е заложена и по плана за 1962 година.

Най-главните народностопански показатели, от които пряко зависи обемът на паричното
обръщение и към които паричното обръщение се намира в пропорционална зависимост, показват,
че развитието на паричното обръщение в страната се осъществява в съответствие с развитието на
нашата икономика и с потребностите на нейния налично-паричен оборот. Това показва, че у нас
правилно се използува икономическият закон за паричното обръщение. Развитието на паричното
обръщение не е откъснато от развитието на икономиката ни, то не изпреварва това развитие, ни-
то изостава от него.

Това благоприятно съотношение между развитието на паричното обръщение и развитието
на нашата социалистическа икономика в крайна сметка е ясно изразено в непрекъснатото снижа-
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ване на индекса на цените и увеличаване на покупателната сила на лева, което се вижда от данни-
те в таблица № 3.

Таблица № 3

Година Индекса на цените Покупателна
на дребно сила на лева

1952 = 100 1952 = 100

1953 93,2 107,3
1954 82,6 121,0
1955 77,8 128,5
1956 71,6 139,7
1957 72,2 138,5
1958 72,1 138,7
1959 71,0 140,8
1960 70,7 141,4
1961 (очакв.) 71,1 140,6

Данните в таблица № 3 показват, че от проведената през 1952 година парична реформа, ко-
гато стабилността на нашия лев беше поставена на нови основи, покупателната му сила непрекъс-
нато нараства. Това е в тясна връзка с проведените от Партията и правителството мероприятия
особено след Априлския пленум за ускореното икономическо развитие на страната, в резултат на
което рязко се увеличи националният доход и се получи силно увеличение на обществения про-
дукт.

Така например, ако се вземе 1952 година за 100, националният доход е нарастнал през 1953
година на 121, през 1954 година – се задържа на 121, през 1955 година нараства на 127, през 1956
година – на 128, през 1957 година скача на 145, през 1958 година – на 155, през 1959 година – на
189, през 1960 година – на 202. В същото време общественият продукт при база 1952 година, рав-
на на 100, нараства през 1953 година на 118, през 1954 година – на 122, през 1955 година – на 129,
през 1956 година – на 136, през 1957 година – на 153, през 1958 година – на 169, през 1959 годи-
на – на 201 и през 1960 година – на 223.

От тук може да се направи известен извод, че през периода от 1953 година до 1956 година
е имало задържане на растежа на обществения продукт и националния доход и рязко повишение
на последните от 1957 година до сега, което е дало благоприятно отражение върху стабилността
на българския лев.

През настоящата година покупателната сила на лева намалява (по предварителни данни) с
0,8 пункта и се установява на нивото, на което се е намирала през 1959 година. Това намаление,
макар и незначително, е резултат на осъщественото от началото на настоящата година увеличение
на цените на дребно на месото и месните произведения, яйцата, спиртните напитки, на някои внос-
ни артикули като рибни консерви, трикотаж, обувки и други, на обща сума около 300 милиона ле-
ва. Разбира се, стабилността на лева не е застрашена от това временно понижение на неговата по-
купателна сила, тъй като другите стопански съображения, наложили повишение на цените, във
връзка със затруднения в производството и вноса на някои стоки, имат за момента по-голямо зна-
чение. Целесъобразно е обаче в такива случаи, когато има възможност, да се осъществява еднов-
ременно намаление на цените на други стоки за широко потребление, от които страната разпола-
га в достатъчно количество, за да не се стига до намаляване на достигнатата вече покупателна си-
ла на лева.

Известно е, че населението насочва паричните си доходи от работна заплата, трудодни,
пенсии, помощи и други, главно за покупка на стоки и за заплащане на комунално-битови, транс-
портни и други услуги. Една част от доходите си населението влага и в спестовните институти.

Относителното тегло на всяко от тези три основни направления на разходите на населени-
ето се вижда от данните в таблица № 4.
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Таблица № 4

години Парични Стокообо- Комунално- Влогове Относително тегло
доходи рот за битови и прираст спрямо общия размер

на населе- населе- транспорт- от на доходите на
нието нието ни услуги вноски населението

млн. лева млн. лева млн. лева
стоко-

оборот услуги влогове

1953 14 121 10 570 1 133 - 74,9 8,0 -
1954 15 644 11 657 1 184 166 74,5 7,6 1,0
1955 16 868 12 609 1 368 262 74,8 8,1 1,5
1956 18,056 13 426 1 474 531 74,4 8,2 2,9
1957 20 230 14 760 1 609 750 73,9 8,0 3,7
1958 23 289 16 608 1 813 1 045 71,3 7,8 4,5
1959 27 154 19 612 2 126 1 226 72,2 7,8 4,5
1960 31 178 21 570 2 353 1 800 69,2 7,7 5,8
1961 (очакв.) 34 100 23 868 2 629 1 210 70,- 7,7 3,5
1962 36 998 1 870 5,1
1963 39 224 1 650 4,2
1964 40 298 1 260 3,1
1965 44 000 1 170 2,6

Както се вижда, чрез стокооборота се възвръщат в Банката около 70-72 на сто от паричните
доходи на населението. Това показва, че социалистическата търговия изпълнява много важна функ-
ция на регулатор на паричното обръщение. От добре водената търговия и наличието на достатъчно
стоки, продавани по твърди цени, зависи най-вече стабилността на българския лев. Растежът на сто-
кооборота, при определена стабилност на българския лев, е сигурен показател за повишаване мате-
риалното благополучие на трудещите се. В растежа на социалистическата търговия се отразяват ка-
то в най-чисто огледало резултатите от политиката на Българската комунистическа партия и народ-
ното правителство за повишаване материалното и културно равнище на трудещите се.

Това голямо значение на търговията по отношение на материалното благосъстояние на
трудещите се и по отношение регулирането на паричното обръщение налага последната да се под-
държа на такова равнище, което да є позволява да изпълнява по-успешно предназначението си.

Банката следи от близо и постоянно изучава състоянието и развитието на търговията. Еже-
годно, още при планирането, Банката взема активно участие при определянето на плана за стоко-
оборота на дребно, като изисква планът за стокооборота на дребно да се установява съобразно с
покупателния фонд на населението, за да не се допуска още с плана да се оставя в обръщение по-
голямо количество налични пари, отколкото е необходимо за стопанския оборот в страната. Впос-
ледствие, когато вследствие на допълнителни партийни и правителствени разпореждания се нала-
га определеният планов размер на паричните доходи на населението да се измени, Банката насто-
ява пред Държавна планова комисия за съответно изменяване и на плана за стокооборота на дреб-
но, тъй като стокооборотът на дребно е главният канал, посредством който се възвръщат пуснати-
те в обръщение налични пари. Такива изисквания Банката предяви и в началото на настоящата го-
дина, когато в резултат на допълнителни партийни и правителствени мероприятия за увеличаване
изкупните цени на тютюна, за облекчаване на финансово затруднените трудово-кооперативни зе-
меделски стопанства и други, паричните доходи на населението се увеличиха с около 600 милио-
на лева, след като народностопанският план за годината беше вече утвърден. В този случай, за да
се постави паричното обръщение в съответствие с потребностите на стопанския оборот, с 300 ми-
лиона лева беше увеличен планът за стокооборота на дребно, с 200 милиона лева се увеличи пла-
нът за влогонабирането на Държавна спестовна каса, а останалите 100 милиона лева бяха насоче-
ни за различни видове нестокови разходи на населението. По този начин през настоящата година,
въпреки допълнителното увеличаване на паричните доходи на населението, не стана нужда от до-
пълнително нарастване на паричното обръщение. През 1962 година Банката ще засили още пове-
че контрола чрез лева относно изпълняването на плана за стокооборота на дребно, като своевре-
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менно ще взема необходимите оперативни мерки, а когато е необходимо, ще излиза с конкретни
предложения пред Централния комитет на Партията и пред Министерския съвет.

През даден период трудещите се могат да реализират в стокооборота само намиращите се
у тях налични пари. Затова, когато се търси съответствие на стоковите фондове с покупателната
възможност на населението към даден момент, обикновено се изхожда от съотношението между
паричното обръщение и наличните в търговията стокови запаси. Но като се вземе под внимание
обстоятелството, че в даден момент населението може свободно да използува за покупка на стоки
и част от спестяванията, вложени в съответните институти, тъй като влоговете, заедно с парично-
то обръщение, представляват общата свободна покупателна сила на населението в страната, целе-
съобразно е стоковите запаси да се съпоставят именно с тази обща свободна покупателна сила.

Ето как се очертава съотношението между свободната покупателна сила – влогове и парич-
но обръщение – и наличните стокови запаси в търговията за периода 1953-1961 година:

Таблица № 5

Години Парично Влогове в края Всичко свободна                     Стокови запаси в
обръщение на годината покупателна сила                      края на годината

на 31 декември

млн.лв. индекс млн. лв. индекс млн. лв. индекс млн. лв. индекс

в %
към своб.

пок.
сила

1953 1 078 100 1 762 100 2 840 100 8 058 100 283
1954 1 133 105 1 980 112 3 113 110 7 665 95 246
1955 1 161 108 2 309 131 3 470 122 7 181 89 207
1956 1 363 126 2 920 166 4 283 151 6 702 83 156
1957 1 508 140 3 773 214 5 281 186 7 066 88 134
1958 1 752 163 4 953 281 6 705 236 7 104 88 106
1959 2 050 190 6 353 361 8 403 296 7 796 97 93
1960 2 331 214 8 383 476 10 714 377 8 063 100 75
1961 2 480 230 9 890 561 12 370 435 7 770 96 63

От данните в таблицата се вижда, че общият размер на свободната покупателна сила в стра-
ната – парично обръщение и влогове – се увеличава от 2 840 милиона лева за 1953 година на 12
370 милиона лева за 1961 година или на 435 на сто. В същото време стоковите запаси намаляват
през периода 1953–1956 година чувствително, след което започват да нарастват, но в края на 1961
година отново намаляват, като достигат равнището на 1959 година. При това положение относи-
телният им дял към свободната покупателна сила намалява в края на 1961 година на 63% срещу
283% през 1953 г. Това обаче е по текущи цени, а при съпоставими цени картината ще бъде по-
благоприятна.

Тук е необходимо да се поясни, че натрупването на повече стокови запаси към периода
1952–1953 година беше продиктувано и от необходимостта тези запаси да осигурят провеждане-
то на паричната реформа и отменяването на купоните. Тогава тези стокови запаси бяха ограниче-
ни по асортимент и от не съвсем добро качество.

През следващите години стокооборотът за населението се развиваше извънредно бързо, ко-
ето вече не налагаше да се държат в извънредно голям размер налични стокови запаси, още повече,
че промишлеността започна по-ритмично и в по-голям обем да произвежда стоки за народно потреб-
ление, с което редовно се попълваха стоковите фондове. Настъпи всъщност по-голяма обръщаемост
на стоките в търговията. Например обръщаемостта на стоките в търговията на едро през 1953 годи-
на е била 203 дни, през 1955 година – 159 дни, а през 1958 година е вече 108 дни, а 1960 година – 87
дни. В търговската мрежа на дребно обръщаемостта в дни е била съответно за 1953 година – 89 дни,
за 1955 година – 83 дни, за 1958 и 1959 година – 68 дни и за 1960 година – 71 дни.

Бързият ръст на спестяванията е положително явление в нашата страна. Той е ярък показа-
тел за нарастването на материалното благосъстояние на нашия народ. Спестяванията са добър ре-
гулатор на паричното обръщение. Но заедно с това в известен момент част от влоговете, като нат-
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рупана свободна покупателна сила, може да излезе на пазаря и евентуално да създаде затруднения
в търговията, какъвто в известна степен е случаят през настоящата година.

В условията на плановата социалистическа икономика не са възможни стихийни явления.
Но досегашната наша практика показва тясна връзка между изпълнението на плана за влогонаби-
рането и на плана за стокооборота. Такъв беше случаят за 1960 година, когато при почти пълно
осъществяване на плана за паричните доходи на населението, планът за стокооборота на дребно
не се изпълни със 785 милиона лева, а в същото време планът за влогонабирането се преизпълни
с 535 милиона лева.

Обратно е положението през настоящата година. При очаквано преизпълнение на плана за
стокооборота на дребно с около 600 милиона лева, очертава се неизпълнение на плана за влогонаби-
рането също с около 600 милиона лева. Ние не считаме, че стоковите запаси трябва да растат със съ-
щия темп, с който расте свободната покупателна сила на населението, но все пак те трябва ежегод-
но да нарастват, а не да се намаляват, тъй като растат и доходите на населението, а следователно,
растат и разходите му за покупка на стоки. В тази връзка трябва да се каже, че задържането на сто-
ковите запаси на едно и също равнище е показател за това, че производството на стоки за широко
потребление е нсе още недостатъчно да подхранва ежегодните нужди на стокооборота.

Това се потвърждава и от данните за производство на стоки за народно потребление, даде-
ни в таблица № 6.

Таблица № 6
По фабр.зав.цени на 1.IV.1956 г.

Години Обща              В това число:                Индекс на нарастване

промишлена                  Група „А“                          Група „Б“ Общо Група Група
продукция „А“ „Б“

млн. лева млн. лв. % млн. лева %

1953 19 430 8 249 42,5 11 181 57,5 100 100 100
1954 21 472 9 858 45,9 11 614 54,1 111 120 104
1955 23 142 10 526 45,5 12 616 54,5 119 128 113
1956 26 584 12 289 46,2 14 295 53,8 137 149 128
1957 30 820 13 806 44,8 17 014 55,2 159 167 152
1958 35 443 16 129 45,5 19 314 54,5 182 196 173
1959 42 694 20 246 47,4 22 448 52,6 220 245 201
1960 48 381 24 165 49,9 24 216 50,1 249 293 212

Както показват данните в таблица № 6, производството на промишлената продукция за
1960 година нараства по отношение на 1953 година на 249 на сто, в това число за група „А“ на
293 на сто и за група „Б“ на 212 на сто. Освен изоставането в темпа на нарастване на група „Б“,
наблюдава се и съществено изменение в съотношението между производството на продукция гру-
па „А“ и група „Б“. През 1953 година производството на продукция група „Б“ съставлява 57,5 на
сто от общата продукция, а през 1960 година – 50,1 на сто. В това намира израз линията на
Партията за преимущественото развитие на тежката промишленост.

Необходимо е обаче през следващите години да се вземат мерки за увеличаване още повече
производството на стоки за широко потребление, за да не се стига до по-нататъшно намаляване на
стоковите запаси за подхранване на стокооборота.

В тази насока пред Банката стоят сериозни задачи за засилване контрола чрез лева при кре-
дитирането и при разплащанията за подпомагане производствените колективи в усилията им за по-
голямо производство на стоки за широко потребление. Банката ще засили също така дейността си
за кредитиране на предприятията със заеми за малка механизация там, където нуждите налагат и
условията за кредитиране позволяват.

Увеличението на производството на стоки за широко потребление трябва да става главно
за сметка на централизирания фонд.

За съжаление през последните години в общия размер на промишлената продукция все
по-голям дял се дава на производството от децентрализирания фонд. Това показват данните в
таблица № 7.
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Таблица № 7

                                                                 1958 г.                     1959 г.                        1960 г.                    1961 г.
           (очаквано)

млн. лв. % млн. лв. % млн. лв. % млн. лв. %

Всичко стоков фонд 18 345 100 22 461 100 24 352 100 25 506 100
В това число:
Централизиран фонд 14 169 77 16 857 75 17 590 72,2 18, 438 72,3
Децентрализиран фонд 4 176 23 5 604 25 6 762 27,8 7 068 27,8

Както се вижда, относителното тегло на стоките, идващи за сметка на попълване стокови-
те фондове от децентрализирания фонд, нараства от 23 на сто от общия размер на постъпващите
в стоковите фондове стоки през 1958 година на 27,8 на сто за 1961 година. Действително в съста-
ва на децентрализирания фонд влизат и такива ценни стоки като сладкарски произведения, музи-
кални инструменти, електроматериали, подсладени разхладителни питиета, вносни южни плодове
– портокали, лимони, маслини и други, обаче голяма част от стоките на децентрализирания фонд
представлява разни дребни предмети за домашна употреба, които се произвеждат предимно от
промкомбинатите и трудово-производителните кооперации. Известно е, че производствената дис-
циплина в тези предприятия е по-слаба, че снабдяването им с материали не се осигурява напълно
по плана (голяма част от тези предприятия работят с отпадъчни материали) и че по-голямата част
от производството им не се наблюдава от Държавна планова комисия, поради което тези предпри-
ятия работят некачествено. Затова се налага изводът, че осигуряването на стокооборота със сто-
ки от децентрализирания фонд не е достатъчно сигурно както по качество, така и по количество и
поради това такава продукция не може да служи за пълноценно стоково покритие на лева.

Не трябва да се игнорира и качествената страна на въпроса за стоковите запаси. Необходи-
ми са не само повече количества стоки, не само по-голям обем стокови фондове, но стоки с висо-
ко качество и стокови фондове със съответната на потребителското търсене структура. Само при
наличието на тези условия може действително да се поддържа стабилността на българския лев.
Само тогава растежът на стокооборота ще бъде сигурен показател за повишаване материалното
благосъстояние на трудещите се.

По отношение качеството на стоките сега съществуват редица слабости. Наистина голяма
част от нашите промишлени предприятия вече разполагат с нова техника, прилагат и съвременна
технология. Редица отрасли на леката и хранителната промишленост изработват висококачестве-
ни стоки за потребление не само за задоволяване на нашите нужди, но и за износ. Все още обаче
се срещат фабрики и заводи, които изостават в своята работа. В стремежа си да изпълняват и пре-
изпълняват своя план по качество, те нарушават технологическия режим, влошават качеството на
продукцията.

Трябва да се каже, че до известна степен свръхнормативните запаси в търговията растат и
поради лошото качество на стоките.

В наличните стокови запаси в търговията размерът на свръхнормативните запаси се движи
така:

1955 г. = 1 633 млн. лева
1956 г. = 1 263 млн. лева
1957 г. = 1 155 млн. лева
1958 г. = 1 384 млн. лева
1959 г. = 1 429 млн. лева
1960 г. = 1 585 млн. лева
Към края на 1957 година в търговските организации на едро и дребно имаше залежали де-

фектни и демодирани стоки за около 850 милиона лева, което представлява около 12 на сто от об-
щия стоков запас и около 74 на сто от свръхнормативните запаси. Установено беше също така, че
от вскички налични 3 849 хиляди чифта обувки 1 900 хиляди чифта или около 50% от наличните
количества бяха непълноценни. Значителна част от тях бяха останали още от купонната система.
Непълноценни бяха също така около 1/4 от наличните количества вълнени тъкани, почти полови-
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ната от копринените тъкани и около 2/3 от конопеноленените тъкани.
През 1958 година по указания на правителството се пристъпи към обезценяване на демоди-

раните и дефектни стоки, което продължи и през 1959 година. Освен явната загуба за народното
стопанство от тези обезценки на дефектни стоки, на много места стоките са обезценявани непра-
вилно и противно на дадените от правителството указания и с това загубите се увеличиха.

Крайно неправилно и нецелесъобразно е веднаж да се произвеждат лошокачествени стоки
и да се хвърлят на пазаря на редовни цени, а втори път да се обезценяват поради залежаване и тру-
пане на свръхнормативни запаси.

Обезценяването на стоките показва, че са произведени стоки без или с по-малка потреби-
телна стойност, че за тяхното произвеждане е изразходвана работна заплата, суровини и матери-
али – жив и овеществен труд, който не може да се възстанови чрез покупко-продажбата. Това пък
означава, че се намаляват и възможностите на Банката за изтегляне на пари от обръщение. Следо-
вателно Банката трябва да се бори за стокови запаси с високо качество, годни да удовлетворят
нуждите на стокооборота, служещи като пълноценно покритие на лева.

В резултат на преизпълнението на плана за стокооборота на дребно през настоящата година,
свръхнормативните запаси са в известна степен намалени, като са ликвидирани значителни количес-
тва залежали стоки, но в тази насока все още има много да се желае. Борбата за по-нататъшно нама-
ляване на тези запаси ще бъде една от първостепенните задачи на Банката през 1962 година.

Разходите на населението за комунално-битови и транспортни услуги имат важно значение
за стабилността на лева. От гледна точка на регулирането на паричното обръщение, възвръщане-
то на доходите на населението чрез услугите е равностойно на възвръщането им чрез стокооборо-
та. При една добра организация част от доходите на населението вместо да остават като спестява-
ния, поради неудовлетворителната структура на стоковите фондове, би могла да се насочи за задо-
воляване на редица нужди на населението.

В областта на услугите също има сериозни недостатъци. Равнището на тяхното извършва-
не все още не отговаря на нарастналите потребности и изискванията на трудещите се. Сега същес-
твуващата мрежа от ателиета и работилници за поправки и услуги е недостатъчна, а доколкото
има такива, в повечето случаи те са съсредоточени главно в центровете на по-големите градове.

От изложеното до тук произлизат следните изводи:
1. Развитието на паричното обръщение в нашата страна е нормално, отговаря на нуждите

на народното стопанство и съответствува на изискванията на открития от Карл Маркс закон за не-
обходимото количество налични пари.

2. От 1953 година до 1956 година е имало задържане на растежа на обществения продукт и
националния доход, докато от 1957 година насам той се увеличава рязко, което създава здрава ос-
нова за по-нататъшното укрепване на паричното обръщение, за по-нататъшно увеличаване ста-
билността и покупателната сила на нашата национална валута.

Изхождайки от непрекъснатото увеличаване на покупателната сила на лева, се налага изво-
дът, че стабилността на българския лев все повече и повече се утвърждава и с народностопански-
те планове се залагат необходимите условия за неговото по-нататъшно укрепване.

3. Предстоящата парична реформа ще създаде още по-благоприятни условия както за нор-
малното развитие на паричното обръщение, така и за по-нататъшното укрепване на стабилността
на лева.

4. Целесъобразно е да се възложи на Държавната планова комисия, Министерството на фи-
нансите и Българската народна банка да разработят мероприятия с оглед при съставянето на на-
родностопанския план за 1963 година производството на стоки за широко потребление да се пос-
тави в пълно съответствие с растящата покупателна способност на населението.

5. Целесъобразно е също така да се възложи на Държавната планова комисия, Министерс-
твото на финансите и Българска народна банка да разработят мероприятия за подобряване услуги-
те на населението, за които няма да бъдат необходими дефицитни материали, като откриване на
по-широка мрежа от бани, перални, разширяване на кинообслужването и други, които да поглъ-
щат значителна част от свободната покупателна сила на населението.

Относно борбата за намаляване на свръхнормативните запаси от залежали, дефектни и де-
модирани стоки, които оказват отрицателно влияние върху паричното обръщение, понастоящем
разработваме мероприятия съвместно с Държавната планова комисия.
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София, 5 декември 1961 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /К. Несторов/

ЛР/Написани 3 екз.
1 за първия секретар на ЦК на БКП
1 за др. Ст. Тодоров
1 за службата
№ 1289/5.ХII.1961 г.

[Върху документа – надписи:]
Екземпляра за др. Ст. Тодоров предаден лично от мен
5.12.[19]61г.         [- - -]
Екземпляра за другаря Живков е предаден лично
 6.ХII.[1]961 г.          К. Несторов

ЦДА, ф. 132П, оп. 4, а.е. 7, л. 183–196. Оригинал. Машинопис.

№ 560

СВЕДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАСОВИЯ ПЛАН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1962 Г.

София, 7 януари 1963 г.

Поверително         Форма № 11
Планово-икономическо управление
      Б Н Б  Ц. УПРАВЛЕНИЕ
              ВХ. № I – 2-30
                    7.I.1963 г.

Общо

С В Е Д Е Н И Е
за изпълнение на касовия план през IV-то трим. 1962 г.

(хиляди лева)

Симво
ли /пока-
затели П о к а з а т е л и Запланувано Изпълнение

ПОСТЪПЛЕНИЯ
1 Стокооборот 537 000 534 919
2 Транспорт 33 700 33 534
3 Комунални и битови услуги 22 500 22 689
4 Културни и спортни мероприятия 6 500 6 508
5 Данъци и такси 11 500 12 755
6 Трудово-кооп.земед.стопанства 20 000 19 190
7 П.т.т.станции 76 000 128 631
8 Държавна спестовна каса - 40 163
9 Други постъпления 45 000 43 590
10 всичко: 752 200 841 979
11 Пуснати в обръщение 230 407
12 Прехвърлени наличности 597 241
13 Общо 1 669627
14 Касов остатък в началото на тримесечието 3 935
15 Б А Л А Н С 1 673 562
16 Постъпления от стокооборот чрез п.т.т.ст. и ДСК 119 000 127 580
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17 Постъпления от депонирани заплати - 6 751
18 Изразходвани постъпления от стокооборота за

изкупуване селскостопански произведения 11 100 10 742
19 Изразходвани постъпления от стокооборота за

изплащане на заплати 6

ПЛАЩАНИЯ
1 Заплати 467 000 480 236
2 Помощи и обезщетения 30 500 36 112
3 Трудово-кооперативни земеделски стопанства 134 000 141 911
4 Селскостоп. произведения 12 700 14 304
5 П.т.т.станции - 71 687
6 Държавна спестовна каса 44 000 81 492
7 Командировъчни, стопанско оперативни и др. разходи 44 000 44 537
8 Всичко: 732 200 870 279
9 Изтеглени от обръщение 20 000 201 665
10 Прехвърлени наличности 597 241
11 Общо 1 669 185
12 Касов остатък в края на отчетния период 4 377
13 Б А Л А Н С

1 673 562

Н-к отдел: Ас. Велинов
Ст. икономист: П. Славчев
Съставил: [...]
Проверил:
София, 7.I.1963 г.

Написани 2 екз.
1 за Е[мисионно-] К[асово] У[правление]
1 за службата
№ 13/7.I.1963

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 43, л. 12. Оригинал. Машинопис.

№ 561

ПРОУЧВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА СРЕДНИЯ РАЗМЕР НА НАЛИЧНИТЕ ПАРИ В
КАСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, УЧРЕЖДЕНИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СТРАНАТА ПРЕЗ

1963 Г. И 1964 Г. И ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПО ОКРЪЗИ

София, 3 март 1964 г.

Лично строго поверително

П  Р  О  У  Ч  В  А  Н  Е
ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕТО НА СРЕДНИЯ РАЗМЕР НА НАЛИЧНИТЕ ПАРИ, НАМИ-
РАЩИ СЕ В КАСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, УЧРЕЖДЕНИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В
СТРАНАТА ПРЕЗ 1963 и 1964 г. И ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРИЧНОТО ОБРЪЩЕНИЕ

ПО ОКРЪЗИ В СТРАНАТА

Средното количество налични пари, намиращи се постоянно у населението, съставлява ос-
новния размер на паричното обръщение в страната. Но, както е известно, при изплащането на па-
ричните доходи на населението, както и при насочването на наличнопаричния оборот обратно към
касите на емисионната банка, последната няма пряк контакт с населението (освен само в някои из-
ключителни случаи). Както при изплащането на паричните доходи на населението, така и при осъ-
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ществяването на паричните разходи на населението, наличните пари по необходимост преминават
през касите на предприятията, учрежденията и организациите. Изобщо, във всички случаи на осъ-
ществяване на налично-паричния оборот в страната, касите на предприятията, учрежденията и ор-
ганизациите са междинни звена, в които наличните пари се задържат за определено време, обикно-
вено няколко дни. Със средния брой на тези дни, прибавен към среднодневното задържане у насе-
лението, фактически се удължава обръщението на наличните пари. Или, с други думи, фактически
се увеличава средният брой на дните на пребиваване на наличните пари извън резервния фонд на
емисионната банка – в сферата на обръщението.

Така, наличните пари, които населението получава от фонда на работната заплата на сроко-
ве от 15 дни, се задържат у населението средно за 7,5 дни, но ако тези пари, след изтеглянето им
от банката, докато бъдат изплатени на работниците и служащите, се задържат в касите на предп-
риятията, учрежденията и организациите средно 2 дни, явно е, че средното им задържане извън
емисионната банка в процеса на кръгообръщението става 9,5 дни. Наличните пари, които населе-
нието получава под формата на ежемесечни аванси срещу трудодни от ТКЗС, имат средна обръ-
щаемост 15 дни, но при средно задържане в касите на ТКЗС 3 дни, фактически те имат продължи-
телност на кръгооборота 18 дни и т.н.

Така разгледан този въпрос, на пръв поглед би могъл да доведе до извода, че дните на прес-
тояването на парите в касите на предприятията, учрежденията и организациите трябва да се при-
бавят към дните на обръщение сред населението и по този начин по-нататък средният размер на
паричното обръщение да се изчислява изцяло, без да е необходимо да се извършват две отделни,
самостоятелни изчисления за установяване на размера на паричното обръщение у населението и
на задържащите се в касите на предприятията, учрежденията и организациите налични пари. Такъв
метод на работа би бил действително по-съкратен и ще улесни работата, но той не би могъл да ни
задоволи, тъй като, както конкретно за емисионната банка, така и изобщо за социалистическата
държава, не е все едно дали общият размер на паричното обръщение се намира изцяло в ръцете на
населението, или известна част от него в даден момент, или, средно взето, през цялата година се
намира в касите на социалистическите предприятия, учреждения и организации, т.е. в сферата на
обществената собственост. Напротив, когато се извършват пресмятания и преценки относно ста-
билността на националната парична единица във връзка с обезпечението на лева със стокови фон-
дове, във връзка покупателната способност, с която населението разполага в даден момент, нало-
жително се явява да се знаят двете основни съставни части на общия размер на паричното обръ-
щение в страната.

Изобщо в процеса на осъществяването на налично-паричния оборот винаги и по необходи-
мост се оформява един среднодневен размер от налични пари, които, средно взето, постоянно се
намират в касите на предприятията, учрежденията и организациите в страната и за тези пари вина-
ги е необходимо отделно да се държи сметка. Съществуването на тези парични наличности в на-
родното стопанство е неизбежно естествено явление. Тяхното образуване и задържане в касите на
предприятията, учрежденията и организациите е санкционирано от нормативни правителствени и
банкови разпореждания и те задължително влизат в състава на общия размер на паричното обръ-
щение в страната.

Налично-паричният оборот в страната е един, единен оборот. Но неговото осъществяване
преминава през две фази.

В първата фаза единият налично-паричен оборот в страната, получил своето начало чрез
изтегляне на налични пари от резервния фонд на емисионната банка, се насочва към населението.
Междинни звена в тази посока са касите на предприятията, учрежденията и организациите. В та-
зи първа фаза се осъществява задържане на налични пари в тези звена в точно определени от за-
кона срокове и размери, различни за отделните звена и за отделните съставни части на единния на-
лично-паричен оборот.

На първо място по размер в тази посока са плащанията за заплати и приравнените към тях
плащания за помощи и обезщетения за временна нетрудоспособност, за семейни добавки и др. Те-
зи суми в налични пари, изтеглени от банката, според правителствени и банкови разпореждания,
предприятията, учрежденията и организациите имат право да задържат в своите каси до изплаща-
нето им на правоимащите работници и служещи най-много 3 работни дни, ако предприятията, уч-
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режденията и организациите са в седалището на банковия клон, и 4 работни дни, ако се намират
извън седалището на банковия клон, като денят на отпускането на средствата от банката не се
брои. Останалите неизплатени на работниците и служещите в тези срокове суми предприятията,
учрежденията и организациите са длъжни да внесат обратно по сметките си в банката и оттам да
ги изтеглят втори път и изплатят на правоимащите при нужда. Тук трябва да се отбележи, че раз-
порежданията за тези срокове се отнасят само за изплащането на суми за заплати. Но пред вид на
обстоятелството, че паричните суми, които се изплащат на трудещите се за сметка на ДОО при
временна нетрудоспособност, за семейни добавки и други подобни, се изплащат, общо взето, по
ведомостите за заплати и поради това се изтеглят от банката едновременно със сумите за заплати,
то очевидно е, че по срокове на задържане в касите на предприятията, учрежденията и организаци-
ите тези суми трябва да се приравнят към плащанията за заплати.

Данните за тези два вида плащания – за заплати и за сметка на ДОО, са отразени в съответ-
ните показатели на касовия план на банката. Ако тези плащания се групират по срокове на задър-
жане в касите на предприятията, учрежденията и организациите – 3, респ[ективно] 4 работни дни,
и се установи среднодневният им размер, а последният се умножи на 1,5, респ[ективно] на 2 (сред-
нодневното задържане за всяка група), ще се получи в резултат произведение, което представля-
ва среднодневният размер на задържаните в касите на предприятията, учрежденията и организаци-
ите суми в налични пари по този показател. За целите на нашата работа е достатъчно, ако за сре-
ден множител приемем 1,75 (2 + 1,5 = 3,5 : 2 = 1,75).

Следващите по размер разходни касови обороти на банката, отразени в посока към населе-
нието, са плащанията на суми в налични пари за трудодни и за други възнаграждения в селското
стопанство. Тези суми, изтеглени от банката, ТКЗС имат право да задържат в касите си в продъл-
жение най-много на 6 дни до изплащането им на кооператорите. Останалите неизразходвани в то-
зи срок суми се връщат обратно по сметките на ТКЗС в банката, откъдето се изтеглят впоследст-
вие за изплащане на кооператорите, когато е необходимо. При този ред, за да се установи средни-
ят размер на наличните пари, които се задържат в касите на ТКЗС, е необходимо среднодневният
размер на плащанията по сметките на ТКЗС според касовия план да се умножи на средния срок на
задържането, който в случая е 3 дни.

Всички видове пенсии, отпуснати по Закона за пенсиите, като пенсиите за изслужено вре-
ме и старост, за инвалидност, поради общо заболяване, военно-инвалидни и други, се изплащат от
пощенските, телеграфни и телефонни станции ежемесечно. Само пенсиите на земеделските стопа-
ни-кооператори и на частните земеделски стопани се изплащат тримесечно. И в единия, и в другия
случай изплащането се извършва по план-график през дните от трето до тринадесето число на съ-
ответния следващ месец. Само за пенсиите по записи с централно отчитане изплащането може да
се извърши със седем дни по-късно – до 20 число, но тези пенсии по брой и размер са незначител-
ни, поради което основното за всички пенсии остава изплащането по план-график от трето до три-
надесето число. Затова, ако от общия размер на изплатените през годината пенсии се установи
среднодневният размер и се умножи на 6,5 (среднодневното задържане), ще се получи средният
размер на количеството налични пари, които се задържат в касите на п. т. т. станции през дните на
изплащането на пенсиите. Установяването на този среден размер от налични пари е необходимо,
тъй като съгласно банковите разпореждания на п. т. т. станции е разрешено през дните на изпла-
щане на пенсиите да задържат постъпленията си над определения касов лимит до размер, необхо-
дим за изплащане на пенсиите. Това разрешение важи и за два календарни дни преди започване из-
плащането на пенсиите. Поради това може да се приеме, че средният срок на задържане на суми-
те в касите на п. т. т. станции при изплащане на пенсиите е 6,5 дни (при общ срок за изплащане и
за подготовката на сумите 13 дни).

Поток от налични пари се отправя от емисионната банка към населението и във връзка с
изкупуването на селскостопански произведения направо от населението. Изкупвателните органи-
зации са задължени да отчитат тези суми в срок най-много до 10 дни от изтеглянето им от банка-
та, след което получават нови суми в налични пари за разплащане с производителите. Освен това
на потребителните кооперации е разрешено да изразходват налични пари от касовите си постъпле-
ния по стокооборота. Тези суми потребителните кооперации отпускат по начало само от централ-
ните си каси. На магазинерите на отделните магазини е разрешено да отпускат такива суми само
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по писмено нареждане на председателя на кооперацията или неговия заместник за всеки конкретен
случай. Тези суми се отпускат на закупчиците на кооперацията във вид на аванси в размер на
действителните нужди за изкупуването със задължение за отчитане най-късно на следния работен
ден. Когато селскостопанските произведения се изкупуват от производители в населени места из-
вън седалището на кооперацията, отпуснатите аванси се отчитат в срокове до 5 дни. Само при из-
купуването на билки е дадено право на закупчиците да отчитат авансите в срок до 30 дни. Ако из-
ползуваните суми от стокооборота не са достатъчни за изплащане на изкупените селскостопански
произведения, за разликата потребителните кооперации изтеглят суми в налични пари от банката.
Изкупуването на билки е около 6% от общата сума на селскостопанската продукция, която се из-
купува направо от населението. След уедряването на потребителните кооперации обикновено яв-
ление е селскостопански произведения да се изкупуват от производители, които са извън седали-
щето на потребителната кооперация, поради което сроковете от 5 дни за отчитане на дадените
аванси преобладават над ежедневните отчитания. Поради това за целите на нашата практическа
работа целесъобразно е, ако за срок на задържане на налични пари в подотчетните лица – закуп-
чици на селскостопански произведения, във всички случаи се приеме установеният срок за отчи-
тане на изтеглените от банката суми – 10 дни. При тази постановка, ако от сбора на годишния раз-
мер на сумите в налични пари, изтеглени от банката за изкупуване на селскостопански произведе-
ния, и използуваните за същата цел суми при потребителните кооперации от постъпленията по
стокооборота се установи среднодневният размер и този размер се умножи на среднодневното за-
държане – 5 дни, ще се получи средният размер на наличните пари, които се задържат в изкупва-
телните организации над установените им касови лимити.

При втората фаза на осъществяването на налично-паричния оборот наличните пари се на-
сочват от населението към емисионната банка. В тази посока на движение на наличните пари от-
ново междинни звена са касите на предприятията, учрежденията и организациите, в които налич-
ни пари се задържат на първо място при приемане на постъпления от стокооборот, от транспорт,
от комунални и битови услуги на населението, от културни и спортни мероприятия, а също така от
данъци и такси. От сбора на годишния размер на тези постъпления, увеличени със стокооборота,
който се отчита за същото време чрез п. т. т. станции, се установява среднодневният размер. Пос-
ледният се състои от две величини: внесени суми от търговските и други предприятия, учреждения
и организации на вечерни каси и нощни трезори в банковите клонове, но още незаписани в приход
по счетоводството на банката, и налични пари в магазините, ресторантите, сладкарниците, рабо-
тилниците за услуги, гарите и пр., събрани от населението, но още невнесени в банката (останали
неинкасирани до края на работния ден).

Постъпилите суми в касите на ТКЗС от продажба на селскостопански произведения на ко-
оперативните пазари се внасят ежедневно по сметките на стопанствата в банковите клонове или в
п. т. т. станции, ако в седалището на стопанствата няма банков клон. В съставните села, където ня-
ма п. т. т. станции, постъпленията от магазините, щандовете и павилионите на ТКЗС се внасят в
централната каса на стопанствата по установен график два пъти седмично. При така определения
ред, за установяване на средния размер на наличните пари, които се задържат в касите и в магази-
ните, павилионите и щандовете на ТКЗС, по тези причини е достатъчно, ако среднодневният раз-
мер на постъпленията на ТКЗС от продажби на кооперативните пазари се умножи на 1,5 среднод-
невно задържане.

Освен тези постъпления в касите на предприятията, учрежденията и организациите могат
да се задържат налични пари с произход от други парични разходи на населението. Такива са пос-
тъпленията по касовия план от продажби на търговски предприятия на едро и на производствени
предприятия и организации, оборотът на които не се отчита като стокооборот на дребно; приходи
от продажба на валута, имущества и отпадъци; членски вноски към професионални и други общес-
твено-политически организации; суми от продажба на профсъюзни марки; приходи на юридичес-
ки консултации; постъпили суми в съдебни и други органи по депозитни сметки; вноски за дялов
капитал в кооперации; погашения и лихви по индивидуални заеми, наеми за инвентар и складове;
постъпления от спортния тотализатор и всякакви други постъпления, които не попадат по други
показатели от приходната част на касовия план на банката. Някои от тези суми се внасят ежеднев-
но в банката, а други, като членските вноски към професионални и други обществено-политичес-
ки организации, постъпленията от спортния тотализатор и други, обикновено се задържат един, а
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понякога и повече дни до окончателното им събиране и отчитане. Затова целесъобразно е за сре-
ден размер на наличните пари, които се задържат по тези причини в касите на предприятията, уч-
режденията и организациите, да се приеме среднодневният размер на тези постъпления, отразени
в съответния обобщен приходен показател на касовия план на банката.

Задържане на парични наличности в касите на предприятията, учрежденията и организаци-
ите става и по други причини. Така, освен задържането на налични пари във връзка с прякото ре-
ализиране на паричните доходи и разходи на населението в касите на предприятията, учреждени-
ята и организациите, постоянно пребивават определени парични суми във връзка с извършването
на дребни стопанско-оперативни разходи в брой. От друга страна, в стопанския оборот на страна-
та постоянно се намират парични суми на път във връзка с подсилване на наличности и освобож-
даване от наличност на пощенските станции и на банковите клонове.

Българската народна банка съхранява паричната наличност в резервния фонд и оборотни
каси. В резервния фонд се съхранява основната маса от банкноти и монети, а оттам при нужда се
подхранват оборотните каси, чрез които се осъществяват всички постъпления и плащания в налич-
ни пари. Наличните пари, които банковите клонове имат право да задържат постоянно в оборотни-
те каси, не могат да превишават определен лимит, който за окръзите се установява от Централно-
то управление на банката, а окръжните банкови клонове разпределят този лимит между всички
банкови клонове в окръга. Сумите, които превишават установения за всеки банков клон лимит на
оборотната каса, в края на всеки работен ден се прехвърлят в резервния фонд. Съгласно установе-
ния в нашата страна регламент наличните пари, намиращи се в оборотните каси на банката, се счи-
тат пари в обръщение също така, както в обръщение се считат и наличните пари в размер на лими-
та, който Българската народна банка определя на предприятията, учрежденията и организациите в
страната за максимално задържане на налични пари в техните каси за извършване на неотложни
дребни стопанско-оперативни разходи. Съгласно съществуващите разпореждания такива суми в
строго определени размери и за строго определен брой дни могат да се задържат и в подотчетни-
те лица на предприятията, учрежденията и организациите – касиерите, домакините, закупчиците и
други.

Изхождайки от тези методологически постановки, ние установихме среднодневния размер
на наличните пари, намиращи се през 1963 година в касите на предприятията, учрежденията и ор-
ганизациите в териториален разрез – по окръзи и общо за страната (виж приложената таблица).
Данните са установени чрез окръжните банкови клонове, на които своевременно бяха дадени не-
обходимите методологически указания.

Данните по графа първа на таблицата представляват средния размер на наличните пари в
оборотните каси на банковите клонове за 1963 година. Както се вижда, при определен лимит 10
милиона лева, в оборотните каси на Банката са се задържали през 1963 година 7 милиона 701 хи-
ляди лева, или 16% от общия среден размер на парите, намиращи се в касите на предприятията,
учрежденията и организациите в страната.

Данните в графа втора на таблицата, представляващи задържани суми при изплащане на
заплати в установения 3 или 4 дневен срок след изтеглянето им от банката, имат най-голям абсо-
лютен размер – 9 милиона и 502 хиляди лева и заемат 19,7% от общия среден размер на налични-
те пари в касите на предприятията, учрежденията и организациите в страната.

На трудово-кооперативните земеделски стопанства е разрешено да задържат в касите си
изтеглените от Банката суми за изплащане на трудодни в течение на 6 дни. Въз основа на среднод-
невния срок на задържане – 3 дни, установяваме сумите по графа 3 на таблицата, които възлизат
на 7 милиона и 170 хиляди лева и представляват 14,8% от общия среден размер на сумите, задър-
жани в касите на предприятията, учрежденията и организациите.

Средният размер на наличните пари, посочени в графа четвърта на сведението, който се за-
държа над касовите лимити в изкупвателните предприятия при изкупуване на селскостопански
произведения, възлиза на 1 170 хиляди лева или 2,4%.

Среднодневният размер на наличните пари, които се задържат в касите на пощенските
станции при изплащането на пенсии, е посочен в графа пета на таблицата. Този размер възлиза на
5 милиона и 464 хиляди лева, или 11,3%.

В графа шеста на таблицата е посочен средният размер на наличните пари, които се задър-
жат в подотчетните лица на предприятията, учрежденията и организациите – касиери, домакини и
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други, дадени им за 15-дневни нужди, съгласно наредбата за подотчетните лица. Този размер въз-
лиза на 3 милиона и 276 хиляди лева, или 6,8% от общия среден размер на сумите в касите на
предприятията, учрежденията и организациите.

В графа седма на таблицата е посочен средният размер на наличните пари, внасяни на ве-
черни каси и на нощни трезори в банковите клонове, но още неосчетоводени по счетоводството на
банката, а в графа осма – средният размер на задържаните налични пари в магазините, ресторан-
тите, работилниците за услуги, гарите и други, събрани от населението, но още невнесени в бан-
ковите клонове (останали неинкасирани до края на работния ден). Средният размер на вноските на
вечерните каси и нощни трезори възлиза на 4 милиона и 938 хиляди лева или на 10,3%, а остана-
лите неинкасирани до края на работния ден постъпления възлизат на 3 милиона и 393 хиляди ле-
ва, или на 7,1%.

Налични пари се задържат временно и в касите на ТКЗС от постъпленията им от продажби
на кооперативните пазари, до внасянето им в банковите клонове или в пощенските станции. Тези
суми, посочени в графа 9 на таблицата, имат най-малък размер – 318 хиляди лева, или на 0,7%.

В касите на предприятията, учрежденията и организациите се намират налични пари и по
други причини – в рамките на определените им касови лимити, задържани дребни суми в магази-
ните, ресторантите, сладкарниците и други, след ежедневното им отчитане за започване оборота
на следващия работен ден, парични суми на път и други. Тези данни са посочени съответно в гра-
фа 10 и 11 на таблицата. Касовите лимити на предприятията, учрежденията и организациите въз-
лизат на 2 милиона и 770 хиляди лева – 5,8%, от които 698 хиляди лева са касови лимити на поде-
ленията на Държавна спестовна каса, 523 хиляди лева – на поделенията на Българска инвестици-
онна банка и 938 хиляди лева – на п. т. т. станции. Останалите 611 хиляди лева представляват ка-
сови лимити на всички други предприятия, учреждения и организации в страната.

Най-голям размер налични пари се задържат в касите на предприятията, учрежденията и
организациите в гр. София – 7 милиона и 768 хиляди лева, или 16,1% от общия размер, установен
за страната, а най-малко пари се задържат в окръзите: Силистра всичко 696 хиляди лева, или
1,4%, Видин – 745 хиляди лева – 1,5%, Разград – 804 хиляди лева, или 1,7%, Смолян – 820 хиля-
ди лева, или 1,7% и Търговище – 883 хиляди лева, или 1,8%, което съответствува на броя на на-
селението и на паричните обороти в тези окръзи.

През 1962 година ние извършихме проучване относно паричните наличности, установени в
касите на предприятията, учрежденията и организациите след последната парична реформа, извър-
шена през периода от 1 януари до 31 март 1962 година. В резултат на това проучване средният
размер на наличните пари в касите на предприятията, учрежденията и организациите в национален
мащаб за първите 5 месеца на 1962 година се установи кръгло на 35 милиона лева и представлява
12,7% от средния размер на паричното обръщение общо за страната.

В резултат на настоящето проучване общият средногодишен размер на наличните пари, ко-
ито се намират в касите на предприятията, учрежденията и организациите през 1963 година се ус-
тановява на 48.180 хиляди лева. При общ средногодишен размер на паричното обръщение през
1963 година – 354 милиона лева, относителният дял на средногодишния размер на парите, намира-
щи се в касите на предприятията, учрежденията и организациите в страната през 1963 година от
общия средногодишен размер на паричното обръщение се установява на 13,6% (48 х 100/354). То-
зи относителен дял на наличните пари, намиращи се в касите на предприятията, учрежденията и
организациите през 1963 година, е по-голям от относителния дял, установен през 1962 година с
0,9% (13,6–12,7) и се дължи главно на увеличените през 1963 година касови лимити на оборотни-
те каси на банковите клонове от 7 милиона лева, на 10 милиона лева. Както показват данните, бан-
ковите клонове не са достигнали увеличения лимит, но все пак в оборотните каси на банката през
1963 година са се намирали средногодишно 7701 хиляди лева, срещу 5308 хиляди лева през 1962
година, или 2 393 хиляди лева повече. Ако не се взема под внимание това увеличение, относител-
ният дял на наличните пари, намиращи се в касите на предприятията, учрежденията и организаци-
ите през 1963 година, се установява на 12,9% от общия средногодишен размер на паричното обръ-
щение, т.е. почти толкова, колкото е бил и през 1962 година, въпреки увеличения през 1963 годи-
на наличнопаричен оборот през касите на банката (по прихода и разхода, взети заедно) в сравне-
ние с 1962 година с 522 милиона лева, или със 7,9%. Поради това, установеният през 1963 годи-
на средногодишен размер на наличните пари, намиращи се в касите на предприятията, учреждени-
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ята и организациите считаме за нормален и съобразен с размера на реализирания наличнопаричен
оборот в страната.

Размерът на парите в касите на предприятията, учрежденията и организациите в края на
всяко тримесечие и особено в края на годината още повече се намалява. Съгласно съществуващи-
те разпореждания през последните 2–3 дни на всеки месец плащания за заплати почти не се извър-
шват. В края на месеците ТКЗС почти не изтеглят от банката суми за авансиране на кооператори-
те. На всички подотчетни лица в предприятията, учрежденията и организациите в края на всяко
тримесечие при приключването на сметките се дават нареждания да отчетат с документи или да
върнат дадените им аванси, независимо от срока за отчитането им. Вноските на предприятията,
учрежденията и организациите на вечерни каси и нощни трезори в банковите клонове на послед-
ния работен ден от тримесечието се осчетоводяват на приход в касите на банката с дата същия
ден. Почти не остават суми в касите на пощенските станции за изплащане на пенсии – по графа 5
на таблицата. При такава постановка сумите по графа 2, 3, 5, 6 и 7 на приложената таблица, кои-
то възлизат общо на 30 милиона и 350 хиляди лева в края на всяко тримесечие, изчезват от каси-
те на предприятията, учрежденията и организациите и с тях общият размер на паричното обръще-
ние се намалява. Така например, към края на 1963 година в касите на предприятията, учреждени-
ята и организациите е имало около 18 милиона лева, които представляват около 5,3% от общия
размер на паричното обръщение в страната, което към 31 декември 1963 година е 338 милиона ле-
ва. Ако от общия размер на паричното обръщение в страната и размера на парите в касите на
предприятията, учрежденията и организациите към 31 декември 1963 година се спаднат и налич-
ностите в оборотните каси на банковите клонове, съотношението между двете величини става
следното:

Œ·˘ ‡ÁÏÂ Ì‡ Ô‡Ë˜ÌÓÚÓ               –‡ÁÏÂ Ì‡ Ô‡ËÚÂ ‚ Í‡ÒËÚÂ Ì‡
          Ó·˙˘ÂÌËÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡, Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÚ‡ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËËÚÂ
      ‚ ÏËÎËÓÌË ÎÂ‚‡ % ÓÚ Ó·˘Ëˇ ‡ÁÏÂ

1 2 3

332 12 3,6%

Данните в графа 1 са в абсолютен размер, а данните в графа 2 представляват средна вели-
чина, но поради малкия размер на тази средна величина, отклоненията в процентното съотноше-
ние биха били незначителни за крайното заключение. Следователно, към края на всяко тримесечие
или към края на всяка година в касите на предприятията, учрежденията и организациите, без обо-
ротните каси на банката, се намират налични пари в размер, представляващ не повече от 4% от об-
щия размер на паричното обръщение в страната. Останалите 96% от паричното обръщение се на-
мират у населението, което е напълно нормално явление и отговаря на изискванията за едно нор-
мално обръщение на наличните пари в народното стопанство.

За ускоряване обръщението на парите благоприятно явление е, ако в касите на предприяти-
ята, учрежденията и организациите се задържат налични пари колкото е възможно в по-малки раз-
мери и за по-кратко време. С това платените от банката пари се включват по-бързо в действител-
ния кръгооборот. В този смисъл понастоящем ние сме постигнали значителни успехи в сравнение
с минали години. С данни за средния размер на наличните пари в касите на предприятията, учреж-
денията и организациите през първите години от 9 септември 1944 година насам ние не разпола-
гаме. Но данните за размера на парите в касите на предприятията, учрежденията и организациите
по време на обмяната на парите през 1947 и 1952 година са известни.

Така, при първата парична обмяна, извършена през м. март 1947 година, обменените пари
на предприятията, учрежденията и организациите в страната представляват една трета – 33,33% от
общия размер на обменените стари пари. При втората парична обмяна, извършена през месец май
1952 година, относителният дял на обменените стари пари на предприятията, учрежденията и ор-
ганизациите възлиза на 16,41% от цялото количество обменени стари пари. Относителният дял на
парите, намиращи се в касите на предприятията, учрежденията и организациите, както посочваме
по-горе, средно за 1963 година е 13,6%, а към края на годината е само около 3,6% от общия раз-
мер на паричното обръщение в страната. Това е резултат изключително на въведената в страната
касова дисциплина след паричната реформа от 1952 година насам.
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Управление „Емисионно-касово“ и в бъдеще ежегодно и системно ще наблюдава развити-
ето на размера на наличните пари в касите на предприятията, учрежденията и организациите и от-
ношението му към средния размер на паричното обръщение в страната и при установяване на не-
нормални отклонения в посока на задържане на повече от необходимите количества пари, ще взе-
ма необходимите мерки, а при нужда ще разработва и предлага на Централното управление съот-
ветни мероприятия за възстановяване на нормално необходимите размери и съотношения.

[...]
София, 3.3.1964 година

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Р. Чубриев
Ст. икономист: Н. Лазаров

ЛР/Написани 2 екз.
1 за председателя на БНБ
1 за службата
№ 220/28.II.1964 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 4, а.е. 42, л. 2–18. Оригинал. Машинопис.

№ 562

СВЕДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ 1965 ГОДИНА

София, 18 февруари 1966 г.

Лично строго поверително
от особена важност

изх. № II-1-449

С В Е Д Е Н И Е
за развитието на паричното обръщение през 1965 г.

По баланса на паричните доходи и разходи на населението и годишния касов план на бан-
ката, съставени по данни на народностопанския план, за 1965 г. беше предвидено абсолютният
размер на паричното обръщение да нарасне на 370 милиона лева, срещу 350 милиона лева в края
на 1964 г. В действителност на 31.ХII.1965 г. абсолютният размер на паричното обръщение въз-
лезе на 378 милиона лева, т.е. с 8 милиона лева повече, или 2,3% над предвижданията по плана.
Средногодишният размер на паричното обръщение за 1965 г. беше определен по плана на 380 ми-
лиона лева, а в действителност се реализираха 390 милиона лева, или в повече от предвиждания-
та по плана с 10 милиона лева – 2,6%.

Нарастването на количеството на парите в обръщение над предвижданията по плана се осъ-
ществи в тясна връзка с преизпълнението на плана за паричните доходи на населението. Така, по
предварителни данни, паричните доходи на населението за 1965 г. възлизат на 4 779 милиона ле-
ва, при план 4 640 милиона лева, или преизпълнението е 139 милиона лева – 3%. Във връзка с то-
ва необходимо е да се подчертае, че преизпълнението на плана за паричните доходи на населени-
ето, което доведе и до посоченото превишение на плана за паричното обръщение, е обезпечено
със съответно създадени в повече стокови фондове в страната. Така, срещу преизпълнението на
плана за паричните доходи на населението със 139 милиона лева, или 3%, планът за общата про-
мишлена продукция е преизпълнен с 346 милиона лева, или със значително по-висок темп – 4,7%.
Окончателна отчетност за преизпълнението на плана за промишлената продукция по икономичес-
ки групи – група А и група Б още няма, но предварителните данни показват, че около 50% от об-
щото преизпълнение, или около 170 милиона лева, са предмети за потребление, които по обем са
значително повече от превишението на плана за паричните доходи на населението. Това създаде
възможност получените в повече парични доходи на населението да се възвърнат в касите на бан-
ката главно чрез стокооборота на дребно и влогонабирането. Необходимо е да се отбележи, че из-
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пълнението на плана за паричното обръщение стои в тясна връзка и с всички други главни пока-
затели на народностопанския план, определящи не само обема на паричните доходи, но и размера
и степента на възвръщането в касите на банката на пуснатите в обръщение налични пари. За из-
теклата 1965 г. в сравнение с 1964 г. тези темпове на нарастване на паричното обръщение и на ня-
кои по-важни народностопански показатели са следните:

1. Парично обръщение 108%
2. Парични доходи 108,3%
3. Обща промишлена продукция 113,7%
4. Стокооборот на дребно 107,5%
5. Прираст на влоговете в ДСК (само от вноски на

населението, без лихвите) 110%
6. Нарастване на средната работна заплата на едно лице

 от промишленопроизводствения персонал 102,3%
7. Нарастване на производителността на труда на

едно лице от промишленопроизводствения персонал 106,7%

Тези данни показват, че необходимата пропорция между темповете на нарастване на парич-
ното обръщение и на другите основни показатели от изпълнението на народностопанския план за
1965 г., с изключение на стокооборота, общо взето е спазена. Във връзка с това необходимо е да
подчертаем, че нарастването на стокооборота на дребно през 1965 г. би могло да бъде по-голямо,
ако стоковите фондове по структура, асортимент и качество отговаряха в по-голяма степен на пот-
ребителското търсене.

Посочените изводи могат да се потвърдят още по-добре, ако сравним нарастването на па-
ричното обръщение с нарастването на паричните доходи и стокооборота за населението за изтек-
лата петилетка (1961–1965 г.):

Общо за петилет- Средно-
ката 1961–1965 г. годишни

при 1960=100 темпове

1. Парични доходи на населението 153 8,9%
2. Стокооборот на дребно на населението 154 9,0%
3. Средногодишен размер на паричното

обръщение 148 8,2%

Следователно, можем да отбележим, че паричното обръщение както за 1965 г., така и за из-
теклата четвърта петилетка общо взето се развиваше нормално в съответствие с изискванията на
закона за планомерното, пропорционално развитие на народното стопанство.

Независимо от това банката счита, че в народното стопанство съществуват още известни
резерви за по-нататъшно укрепване на паричното обръщение. В тази насока ние извършваме про-
учвания и ще проведем съответни мероприятия относно подобряване на работата по инкасиране-
то на постъпленията от предприятията, подобряване на ритмичността в плащанията и др.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:
                   К. Несторов

София, 18 февруари 1966 г.

ВГ/Написани 7 екз.
1 за първия секретар на ЦК на БКП
1 за първия зам.-председ[ател] на МС
1 за секретаря на ЦК на БКП
1 за м[инистъ]ра на финансите
1 за председателя на ДКП
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1 за ЦК на БКП
1 за службата
№ 54/17.II.1966 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 7, а.е. 19, л. 33–35. Оригинал. Машинопис.

№ 563

ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ДОКЛАД ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПЛАНОВ
БАЛАНС НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И

НЕОБХОДИМИЯ ПЛАНОВ РАЗМЕР НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ЗА 1966 Г., И С
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА

София, 9 март 1966 г.

ПРОТОКОЛ № 12
Заседание на 9 март 1966 година

Заседават: Кирил НЕСТОРОВ, Нешо ЦАРЕВСКИ (по т.т. 1 и 2), проф. Тотьо ТОТЕВ,
Александър ВЕЛКОВ, Кръстьо БАКАЛОВ, Кръстьо ПОПОВ, Нейчо ГУГОВСКИ (до т. 7)

Отсъствуват: Георги ДИМОВ, проф. Лазар РАЛЧЕВ
Присъствуват: Ат. Кадийски (до т. 7) от ЦК на БКП, А. Хараланов от МФ, П. Г. Попов, Ж.

Проданов, Ст. Друмев, А. Вескова, Вл. Стойков, инж. В. Цанков, Ив. Шопов, Цеков
Заседанието се откри в           15,30 часа

Дневен ред:
[...]
5. Доклад относно окончателния планов баланс на паричните доходи и разходи на населе-

нието и необходимия планов размер на паричното обръщение за 1966 г. Докладва Н. Гуговски.
[...]
По точка 5. Централното управление взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада относно окончателния планов баланс на паричните доходи и разходи на на-
селението и необходимия планов размер на паричното обръщение за 1966 година.

[...]
София, 9 март 1966 г.
[- - -] [- - -]
[- - -] [- - -]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
 СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова
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До
Председателя на
Българската народна банка
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ

Т   у   к

Д О К Л А Д
от НЕЙЧО ГУГОВСКИ, началник на Емисионно-касово управление

Относно: окончателния планов баланс на паричните доходи и разходи на населението и
необходимия планов размер на паричното обръщение за 1966 година.

Другарю Председател,

В изпълнение на плана за работата на управлението, представяме Ви плановия баланс на
паричните доходи и разходи на населението за 1966 г. и разчетите за необходимия средногодишен
и абсолютен планов размер на паричното обръщение за обслужване на народното стопанство през
1966 година.

Балансът е съставен въз основа на показателите на народностопанския план и бюджета за
1966 година.

В данните за паричните доходи и разходи на населението по плана за 1966 година са вклю-
чени и съответните допълнителни размери, които произлизат от постановлението на ЦК на БКП и
Министерския съвет от 13 декември 1965 година за повишаване на жизненото равнище на народа
през 1966 и 1967 година, което беше издадено след одобряването на народностопанския план и
бюджета за 1966 година.

Общият размер на паричните доходи на населението от държавни, кооперативни и общес-
твени предприятия, учреждения и организации за 1966 година възлиза на 5.101 милиона лева, сре-
щу очаквано изпълнение за 1965 година 4.763 милиона лева. В абсолютна сума нарастването е 338
милиона лева – 7,1%.

Най-голям дял заема фондът на работната заплата – 54,6% от общия размер на паричните
доходи на населението за 1966 година. От 2.553 милиона лева очаквано изпълнение за 1965 годи-
на, фондът на работната заплата нараства за 1966 година на 2.785 милиона лева, или с 232 мили-
она лева – 9,1%.

Паричните доходи на кооператорите от ТКЗС заемат 20,6% от общия размер на паричните
доходи на населението за 1966 година и нарастват в сравнение с очакваното изпълнение за 1965
година от 1.042 милиона лева на 1.052 милиона лева, или само с 10 милиона лева – 1%.

Като се вземе под внимание обемът на паричните приходи и разходи на стопанствата, изра-
зени в приходоразходната сметка на ТКЗС в резултат на опаричване на селскостопанската продук-
ция и извършване на съответните парични разходи, размерът на паричните доходи за разпределя-
не на кооператорите от ТКЗС за 1966 година установяваме както следва:
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(млн. лева)

№ по 1964                    1965 г. 1966

ред П о к а з а т е л и отчет План Очакв. план
изпълн.

а) За трудодни
1. Парични доходи за разпределение на

кооператорите според баланса на паричните
приходи и разходи на ТКЗС ... 1.059 1.124 049 1.084

2. Спада се натурално възнаграждение 101 107 83 88
————————————————————————

3. Паричцни доходи за съответната година ... 958 1.017 966 996
4. Спада се за окончателното разплащане в

началото на следващата година ... 321 325 309 318
5. Остава за авансиране през съответната година ... 637 692 657 678
6. Прибавя се окончателно разплащане от

предшествуващата година. 296 334 321 309
————————————————————————

7. Парични доходи на кооператорите от ТКЗС
за трудодни за съответните години .. 933 1.026 978 987

==================================
б) Други парични доходи (командировки, подпомагане
на нетрудоспособни кооператори и др.) 63 57 64 65

————————————————————————
                                                Всичко: 996 1.083 1.042 1.052

==================================

В резултат на взетите от Партията и правителството мерки за укрепване на личните сто-
панства на кооператорите, през последните две години с висок темп нарастват доходите от про-
дажба на селскостопанска продукция (главно от животновъдство), произведена в личните стопан-
ства. От 107 милиона лева през 1964 година тези доходи нарастват за 1965 година на 182 милио-
на лева, а по плана за 1966 година се предвиждат 184 милиона лева.

Общият размер на пенсиите и помощите за 1966 година възлиза на 565 милиона лева и на-
раства спрямо 1965 година с 45 милиона лева или 8,7%. От този размер 413 милиона лева са пен-
сии и 152 милиона лева са помощи. От общия размер на пенсиите най-голям дял заемат пенсиите
за изслужено време и старост – 164 милиона лева, а пенсиите за земеделските стопани-кооперато-
ри възлизат на 127 милиона лева. В общия размер на помощите най-голям дял заемат семейните
добавки за деца – 83 милиона лева, паричните обезщетения за временна нетрудоспособност пора-
ди заболяване и други причини – 42 милиона лева и др.

Паричните доходи на населението от финансово-кредитната система възлизат за 1966 годи-
на на 250 милиона лева и нарастват в сравнение с 1965 година с 15,2%. Тези доходи се състоят от:

Лихви на влогове ....... 51 милиона лева
Лични заеми от банкови институти ... 175 милиона лева
Обезщетения по застраховки ... 14 милиона лева
Доходи от излезли в тираж облигации,
печалби и лихви от държавните заеми 10 милиона лева

От общия размер на заемите от банковите институти 58,5 милиона лева са заеми от БИБ за
жилищно строителство и 50,5 милиона лева се определят за заеми, които ДСК ще отпуска на на-
селението за покупка на стоки и за други консумативни нужди. Заемите за покупка на стоки, от-
пуснати от търговските предприятия през 1964 година възлизаха на 32,5 милиона лева. Такива за-
еми Държавната спестовна каса започна да отпуска от 5 септември 1965 година. Общо за настоя-
щата година се очаква размерът на тези заеми да достигне около 35 милиона лева, а по плана на
ДСК за 1966 година се предвижда да се отпуснат такива заеми за 29 милиона лева.

По плана за 1966 година се предвижда да постъпят в страната 75 милиона лева от преводи
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и пренасяне на пари от чужбина срещу 61 милиона лева очаквано изпълнение за 1965 година.
Главната част от тези постъпления – 48 милиона лева представляват внесени пари във връзка с ор-
ганизираното летуване на чужденци у нас чрез „Балкантурист“.

Нестоковите разходи на населението за комунално-битови, транспортни и културни услу-
ги, за данъци и такси, застрахователни вноски, за погасяване на заеми и други се определят по
плана за 1966 година общо в размер на 1 133 милиона лева, както е посочено в приложения баланс
в общ размер и по отделни показатели. Тези разходи нарастват през 1966 година в сравнение с
очакваното изпълнение за 1965 година със 107 милиона лева, или с 10,4%. Най-голямо нараства-
не показват разходите за комунално-битови услуги – с 11,5% и разходите за транспорт и съобще-
ния – 8,3%, срещу нарастване на общия размер на паричните доходи със 7,1%. Това съотношение
при запазване на равнището на цените на услугите свидетелствува за разширяване на тези услуги
на населението. То е благоприятно и от гледна точка на осигуряване по-добри условия за възвръ-
щане на пуснатите в обръщение налични пари посредством услугите.

Паричните разходи на населението за данъци и такси нарастват за 1966 година в сравнение
с 1965 година от 302 милиона лева на 331 милиона лева, или с 9,6%. Това нарастване е обуслове-
но главно от нарастването на фонда на работната заплата. При очаквано изпълнение за 1965 годи-
на 177 милиона лева, по плана за 1966 година данъкът върху заплатите нараства на 198 милиона
лева, или с 11,9% при нарастване на фонда на работната заплата с 9,1%. Необходимо е да подчер-
таем, че в общия размер на данъците и таксите е включено и паричното самооблагане на населени-
ето, което за 1966 година се определя на 63 милиона лева, срещу очакваното изпълнение за 1965
година 58 милиона лева.

Приръстът на влоговете от вноски на населението в Държавна спестовна каса се предвиж-
да за 1966 година в размер на 150 милиона лева, срещу очаквано изпълнение за 1965 година 140
милиона лева и отчет за 1964 година 104,5 милиона лева. Годишният приръст на тези влогове през
последните 8 години в абсолютен размер и в относителен дял от общия размер на паричните дохо-
ди на населението е както следва:

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

1. Общ размер на паричните
доходи (в млн. лева) 2715 3118 3365 3743 4158 4412 4763 5101
2. Приръст на влоговете
от вноски на населението в
ДСК (в млн. лева) 114 150 101 67 151 104 140 150
3. Процент на приръста на
влоговете от паричните доходи
(т. 2х100/т. 1) 4,2% 4,8% 3,0% 1,8% 3,6% 2,4% 2,9% 2,9%

Приръстът на жилищно-спестовните влогове в Българска инвестиционна банка от вноски
на населението е заложен в плана за 1966 година в размер на 32 милиона лева при очаквано изпъл-
нение за 1965 година 35 милиона лева.

Освен от вноски на населението, ежегодно размерът на влоговете се увеличава с начисля-
ваните лихви. За предстоящата 1966 година размерът на лихвите на влоговете при ДСК се опреде-
ля на 48,7 милиона лева, а при БИБ – на 2,7 милиона лева.

Въз основа на планирания обем на паричните доходи на населението и на съотношението
им с обема на нестоковите разходи и спестяванията, като се взе под внимание също така и съот-
ветното изменение на наличните пари у населението, по плана за 1966 година се определи следни-
ят размер на паричните разходи на населението за покупка на стоки от държавните и кооператив-
ни търговски предприятия (покупателен фонд в милиони лева):
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№ по 1964                    1965 г. 1966

ред П о к а з а т е л и отчет План Очакв. план
изпълн.

1. Парични доходи на населението от държавни,
кооперативни и обществени предприятия, учреждения
и организации ... 4 412 4 640 4 763 5 101

2. Спадат се нестокови разходи, спестявания в ДСК
и БИБ и увеличение на наличните пари у
населението 1 148 1 191 1 267 1 392

————————————————————————
3. Общ размер на паричните разходи за покупка

на стоки (покупателен фонд) .... 3 264 3 449 3 496 3 709
4. Спадат се разходите за покупка на стоки

от ТКЗС (според баланса на селскостопанската
продукция) ... 173 189 181 179

————————————————————————
5. Парични разходи за покупка на стоки от

държавната и кооперативната търговия ... 3 091 3 260 3 315 3 530
==================================

Въз основа на така определения покупателен фонд населението, като се взеха под внимание
и размерите на ведомственото снабдяване, в плана за 1966 година се установи следния общ обем
на стокооборота на дребно:

(в милиони лв.)

№ по 1964                    1965 г. 1966

ред П о к а з а т е л и отчет План Очакв. план
изпълн.

Покупателен фонд (стокооборот за населението) ......... 3 091 3 260 3 315 3 530
Ведомствен стокооборот .......... 253 310 275 250

————————————————————————
Общ размер на стокооборота на дребно .. 3 344 3 570 3 590 3 780

==================================

Така определеният размер на стокооборота на дребно е обезпечен по плана за 1966 година
с необходимите по обем стокови фондове. Но трябва да подчертаем, че и през 1966 година търгов-
ските предприятия ще имат значителни затруднения при изпълняването на плана за стокооборота
на дребно, тъй като вътрешно-груповата структура на стокооборота и през 1966 година все още
няма да бъде достатъчна за задоволяване на търсенето от страна на населението. Това особено се
отнася до обстоятелството, че се осъществява коренно изменение в структурата на стокооборота.
Досега обикновено около 73–75% от стокооборота на дребно се обезпечаваше със стоки от цент-
рализования фонд, които се разпределяха централно. С преминаването към новата система през
1966 година и за в бъдеще стокооборотът ще се обезпечава със стокови фондове от централизова-
ния фонд само с около 36%. Останалите 64% от необходимите стоки трябва да се осигуряват от
самите търговски предприятия на базата на сключените договори с промишлените предприятия.
На тази основа от централизования фонд са изключени вече такива важни групи стоки като гото-
во облекло, метални кревати, печки, дограма, мебели и др.

За в бъдеще, съгласно основните принципни постановки, залегнали в новата система на
планиране и ръководство на народното стопанство, за Министерството на вътрешната търговия
ще се утвърждават от Министерския съвет само следните показатели относно стоковите фондове:
брашно, ориз, фасул, месо, растителни масла (хранителни), памучни тъкани, вълнени тъкани,
обувки, дърва за горене, каменни въглища и брикети, захар, мляко, сирене и млечни масла.

Значителна част от прехвърлените към децфонда стоки особено от нехранителните, като
печки, метални кревати, дограма и др., и до сега бяха дефицитни, макар че се разпределяха от цен-



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
457

трализования фонд. Поради това, с преминаването им към децфонда ще бъде необходимо още по-
вече да се засили банковият контрол върху производството, разпределението и продажбата на те-
зи стоки.

Въз основа на данните от приложения планов баланс на паричните доходи и разходи на на-
селението за 1966 година и произлизащия от тях оборот в налични пари в народното стопанство,
съставихме съответните разчети за установяване на скоростта и на необходимия средногодишен
обем на паричното обръщение за 1966 г. Тези разчети съставихме съгласно постановките на фор-
мулата на Маркс за необходимото количество пари за обръщението, основана на действието на за-
кона за паричното обръщение при социализма. Считаме, че така планираната скорост и средного-
дишен обем на паричното обръщение, установени с разчетите, които отделно Ви представихме,
съответствуват на изискванията за нормално обслужване на процеса на възпроизводството във
връзка с изпълнението на задачите по народностопанския план за 1966 година.

Съобразно тези предвиждания, управление „Емисионно-касово“ ще положи съответните
грижи през 1966 година за нормално обслужване на народното стопанство с необходимото коли-
чество налични пари и ако констатира отклонения в паричното обръщение, несъобразени с изпъл-
нението на съответните показатели на народностопанския план, своевременно ще предлага на
Централното управление необходимите мероприятия с оглед паричното обръщение да се поддър-
жа в нормално необходимия за народното стопанство размер.

25.ХII.1966 г.
Приложение:
1 баланс

Н-к управление: Н. Гуговски

Служебна тайна

ПЛАНОВ БАЛАНС
на паричните доходи и разходи на населението за 1966 година

(в милиони лева)

№ 1964 г.                             1965 г. 1 9 6 6  г.

по ПАРИЧНИ ДОХОДИ Отчет План Очакв. План 1966 г. По тримесечия По общ. групи

ред изпълн. в% към
очакв.

изпълн. Раб. и
1965 г. I II III IV служ. селяни

1                       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А. ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ
ДЪРЖАВНИ,
КООПЕРАТИВНИ И
ОБЩЕСТВЕНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Фонд работна заплата 2.419 2.490 2.553 2.785 109,1 655 684 708 738 2.785 -
2. Парични доходи от ТКЗС 996 1.083 1.042 1.052 101,0 367 201 267 217 17 1.035

В това число:
а) доходи от трудодни 933 1.026 978 987 100,9 354 185 244 204 - 987
б) други доходи от ТКЗС 63 57 64 65 101,6 13 16 23 13 17 48

3. Парични доходи от продажби  на
селскостопански произведения на
изкупвателни организации 107 115 182 184 101,1 22 58 51 53 19 165

4. Пенсии и помощи 485 520 520 565 108,7 94 139 143 189 400 165
5. Стипендии 13 15 14 16 114,3 4 4 3 5 12 4
6. Постъпления от финансово-

кредитната  система 181 219 217 250 115,2 26 45 64 115 214 36
В това число:
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а) лихви на влогове 46 44 46 51 110,9 - - - 51 34 17
б) лични заеми от банкови
институти 115 151 149 175 117,5 21 40 58 56 165 10
в) обезщетения по застраховки 10 13 12 14 116,7 3 3 3 5 7 7
г) доходи от излезли в
тираж облигации,
печалби и лихви по
държавни заеми 10 11 10 10 100,0 2 2 3 3 8 2

7. Други парични доходи 168 156 174 174 100,0 34 43 51 46 134 40
8. Преводи и внасяне на

пари от чужбина 43 41 61 75 123,0 5 13 45 12 70 5
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 Всичко по раздел А: 4.412 4.640 4.763 5.101 107,1 1.207 1.187 1.332 1.375 3.651 1.450
Б. ПАРИЧНИ ДОХОДИ ОТ
ПРОДАЖБА НА СТОКИ И
ОКАЗВАНЕ УСЛУГИ
МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕТО 122 110 125 130 104,0 26 31 38 35 35 95
В това число:

1. Доходи от продажба на стоки 86 75 88 90 102,3 17 21 28 24 11 79
2. Доходи от оказване услуги 36 35 37 40 108,1 9 10 10 11 24 16

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Всичко парични доходи /А+Б/: 4.534 4.750 4.888 5.231 107,0 1.233 1.218 1.370 1.410 3.686 1.545
Намаление на наличните
пари у населението - - - - - 14 3 - - - -

                  Б А Л А Н С: 4.534 4.750 4.888 5.231 107,0 1.247 1.221 1.370 1.410 3.686 1.545

№ 1964 г.                             1965 г. 1 9 6 6  г.

по ПАРИЧНИ РАЗХОДИ Отчет План Очакв. План 1966 г. По тримесечия По общ. групи

ред изпълн. в% към
очакв.

изпълн. Раб. и
1965 г. I II III IV служ. селяни

1                       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А. ПАРИЧНИ РАЗХОДИ
КЪМ ДЪРЖАВНИ,
КООПЕРАТИВНИ И
ОБЩЕСТВЕНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ И
СПЕСТЯВАНИЯ
Нестокови разходи
и спестявания

1. Комунални и битови услуги 117 129 130 145 111,5 33 36 38 38 109 36
2. Транспорт и съобщения 195 211 216 234 108,3 49 56 70 59 185 49
3. Кина, театри и други 44 39 42 43 102,4 10 11 11 11 33 10
4. Пребиваване в почивни

домове, санаториуми,
детски ясли, градини и други 20 18 21 22 104,8 2 6 12 2 16 6

5. Данъци и такси 293 294 302 331 109,6 76 88 86 89 231 50
6. Застрахователни и

осигурителни вноски 49 49 51 53 103,9 17 13 11 12 23 30
7. Членски вноски в обществени

организации и дялови
вноски в кооперации 35 38 37 38 103,0 9 9 10 10 31 7

8. Погасяване на заеми 65 87 90 110 122,2 21 30 29 30 97 13
9. Други парични разходи 137 144 137 157 114,6 24 39 46 48 113 44_______________________________________________________________________________________________________________________________

   Всичко нестокови разходи: 955 1.009 1.026 1.133 110,4 241 280 313 299 888 245
10. Спестявания – прираст

на влоговете 182 162 221 234 106,0 145 8 13 68 182 52_______________________________________________________________________________________________________________________________

 Всичко нестокови
разходи и спестявания: 1.137 1.171 1.247 1.367 109,6 386 288 326 367 1.070 297
Стокови разходи

11. Разходи за покупка на
стоки и продукция на
общественото хранене –
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покупателен фонд 3.264 3.449 3.496 3.709 106,1 835 902 987 985 2.522 1.187
В това число:
а) от държавни и
кооперативни търговски
предприятия и организации 3.091 3.260 3.315 3.530 106,5 800 855 928 937 2.461 1.069
б) от ТКЗС 173 189 181 179 99,0 35 37 59 48 61 118_______________________________________________________________________________________________________________________________

Всичко по раздел А: 4.401 4.620 4.743 5.076 107,0 1.221 1.190 1.313 1.352 3.592 1.484
Б. ПАРИЧНИ РАЗХОДИ
ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ
И ОКАЗВАНЕ УСЛУГИ
МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕТО 122 110 125 130 104,0 26 31 38 35 84 46
В това число:

1. Разходи за покупка на стоки 86 75 88 90 102,3 17 21 28 24 58 32
2. Разходи за оказване услуги 36 35 37 40 108,1 9 10 10 11 26 14_______________________________________________________________________________________________________________________________

Всичко парични
разходи /А+Б/: 4.523 4.730 4.868 5.206 107,0 1.247 1.221 1.351 1.387 3.676 1.530
Увеличение на наличните
пари у населението 11 20 20 25 120,0 - - 19 23 10 15

                  Б А Л А Н С: 4.534 4.750 4.888 5.231 107,0 1.247 1.221 1.370 1.410 3.686 1.545

ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 4, л. 237, 239, 241, 256–264. Оригинал. Машинопис.

№ 564

ПРОТОКОЛ НА ЦУ НА БНБ С ПРИЛОЖЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА „БАНКНОТНАТА
ЕМИСИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА КРЕДИТИРАНЕ“, ПУБЛИКУВАНА В БР. 23 НА

СПИСАНИЕ „ДОЙЧЕ ФИНАНЦ ВИРТШАФТ“ ОТ 1965 Г., И С РЕШЕНИЕ ЗА
ПРИЕМАНЕТО Є ЗА СВЕДЕНИЕ

София, 29 март 1966 г.

ПРОТОКОЛ № 16
Заседание на 29 март 1966 година

Заседават: Кирил НЕСТОРОВ, проф. Тотьо ТОТЕВ, проф. Лазар РАЛЧЕВ, Кръстьо БА-
КАЛОВ, Нейчо ГУГОВСКИ, Александър ВЕЛКОВ, Кръстьо ПОПОВ

Отсъствуват: Нешо ЦАРЕВСКИ, Георги ДИМОВ
Присъствуват: Ат. Кадийски от ЦК на БКП, А. Хараланов от МФ, П. Г. Попов, Ж. Прода-

нов, А. Вескова, д-р К. Попов, Ст. Друмев, П. Курийков, Вл. Стойков, инж. В. Цанков, В. Хрис-
тов, Д. Касабов, К. Копчев, Ас. Златанов (по т. 5), служители от Финансовия отдел (по т. 2)

Заседанието се откри в      9 часа

Дневен ред:
[...]
4. Бележки по статията „Банковата [банкнотната] емисия като източник на кредитиране“,

публикувана в бр. 23 на списание „Дойче финанц виртшафт“ от 1965 г. Докладва Н. Гуговски.
[...]
По точка 4. Централното управление прие за сведение бележките по статията „Банковата

[банкнотната] емисия като източник на кредитиране“, публикувана в бр. 23 на списание „Дойче
финанц виртшафт“ от 1965 година. .

[...]
София, 29 март 1966 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦУ НА БНБ: К. Несторов
 СЕКРЕТАР НА ЦУ НА БНБ: Л. Момекова

[- - -]
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            П О С О Л С Т В О
                         на Берлин, 27. Jan. 1966
Народната Република България
         БЕРЛИН-ПАНКОВ
         Берлинерщрасе 127
 № И/12-314-49186/2.II.1966 г.

До ЦК на БКП – отдел Планово-финансов
др. С. Дълбоков

До Председателя на БН Банка
др. К. Несторов

До Председателя на Бълг. инв. банка
др. Кр. Данов

Министерство на финансите
др. доц. Г. Петров

За сведение: Министерски съвет – КИНТС
[Комитет за икономическо и научно-техническо
сътрудничество]

др. Ал. Димитров
Министерство на външните работи

отдел Първи
С о ф и я

Приложена, изпращаме Ви в превод на български език статия, поместена в брой 23 от
1965 г. (стр. G4-G5) на списанието „Deutsche Finanz Wirschaft“ –

Статията изпращаме за сведение и евентуално за вземане на отношение по повдигнатите в
нея въпроси.

Приложение: по едно на всеки адрес.

, ЛЕГАЦИОНЕН СЪВЕТНИК: [- - -]
[Върху документа – надпис:]
Да се прочете
от др. Г. Димов
Тотев
Ралчев
Гуговски
след което да ми се върне.

5.II.1966 г.                         К. Несторов

БАНКНОТНА ЕМИСИЯ КАТО ИЗТОЧНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ

от д-р икон. науки Херберт Фингер
           д-р Вили Лухтерханд
(списание „Deutsche Finanzwirschaft“

23/1965) G4  – G5

В България този въпрос се дискутира под аспекта на разширеното кредитно финансиране.
От къде и как може да набави банковата система средства за разширяване на дългосрочното кре-
дитиране, без при това да се ограничи краткосрочното кредитиране?

Като постоянни източници на банковата система за дългосрочното кредитиране на предп-
риятията се считат:

а) излишъците на държавния бюджет;
б) увеличението на влоговете при спестовните каси, спестяването за жилища и премийни-
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те резерви на застраховките живот;
в) една част от инвестиционните средства, които биват ежегодно постоянни на разположе-

ние за тази цел в държавния бюджет;
г) в някои случаи: банкнотната емисия.
Интересни и твърде оригинални са представите на българските другари върху възможнос-

тите за използването на банкнотната емисия като източник за кредитиране на инвестиционното
финансиране. Банкнотната емисия като кредитен източник трябва да бъде използвана при следни-
те условия:

а) ако обектите, които трябва да се кредитират, са приети в плана за инвестициите, са от ви-
сока икономическа полза и са сигурни в материално и техническо отношение;

б) ако може да се разчита на необходима работна ръка;
в) ако се касае само до липса на финансови средства за провеждането на инвестициите.
Явно е, че в основата на този проект лежи целта, чрез допълнителна емисия да се образу-

ват приходи в областта на личната консумация, реализацията на годни за консумация стоки да се
отсрочи за един по-късен срок. Временно нереализуемите части от стоковия фонд на населението,
които се явяват като спестявания, респект[ивно] като повишени парични наличности в ръцете на
населението образуват един източник за финансирането на инвестициите. Народното стопанство
става в такъв случай не само длъжник спрямо емисионната банка, от която то е получило кредити
за една разширена банкнотна емисия, но и спрямо работниците, чиято работа то трябва да изпла-
ти с банкноти, които по това време нямат стоково покритие (кредитирането ще стане на практика
главно в рамките на необходимия фонд работна заплата).

Влиянието на едно кредитиране на инвестициите чрез банкнотната емисия върху парично-
то обръщение, увеличаването на покупателната способност и осигуряването на социалистическа-
та валута биде обяснено (демонстрирано) по следния начин:

За кредитирането на инвестиционни обекти, чийто икономически ефект гарантира връща-
нето на средствата за пет години, се увеличава банкнотното обръщение със 100 милиона лева.
Кредитните средства се поставят на разположение в течение на две години, след това започва про-
изводството на стоки от отдел I или II. За един срок от две години ще има в обръщение банкноти
на стойност 100 мил. лева в повече, отколкото изисква и позволява обема на стоковия фонд, на
личната консумация и услугите. Една част от тези 100 мил. лева поглъща търговията (дълготрай-
ни стоки, включително дефицитни такива). Останалата част, вероятно по-голямата, отива в спес-
товните институти и остатъкът остава в ръцете на населението.

Отхвърля се всякакво съмнение, че тези операции ще могат да бъдат опасни за паричното
обръщение и за планомерното развитие на народното стопанство. Аргументира се, че кредитите
създават от една страна нови производствени капацитети, които увеличават националното богат-
ство, и че от друга страна, след приемането на новите обекти започва производството на стоки, ко-
ито постепенно ще покрият резултиращото от кредитирането разширено банкнотно обръщение и
с това ще отстранят тясното място в сигурността на валутната единност.

Банкнотната система ще получи обратно за срок от 5 години кредита от 100 мил. лева. С
изплащането на заема ще се намали банкнотното обръщение за всяка следваща година с 20 мил.
лева и в петата година със 100 мил. лева. Отгоре на това, изградените с този кредит предприятия
с всяка година не само ще увеличават количеството стоки, необходими за стабилността на парите,
но и ще увеличава акумулацията в държавния бюджет. Използването на банкнотната емисия като
кредитен източник за дългосрочно кредитиране на продуктивни мероприятия в народното стопан-
ство се оценява като един икономически лост, който ще ускори развитието на производителните
сили на страната и на инвестиционната дейност и ще намали напрежението между народностопан-
ските материални задачи и наличните финансови средства. Опасенията, че с прилагането на банк-
нотната емисия като кредитен източник за дългосрочно кредитиране ще се получат в голям обсег
негативни отражения върху развитието на покупателната способност и стабилността на парично-
то единство, се отхвърлят като в голямата си част вреден отклик на догматичното гледище върху
факторите, от които зависи стабилността на паричното обръщение в социалистическото общество.

Съмнения и критични възражения

Трябва да се отбележи, че това схващане не среща одобрението на експертите от другите
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социалистически страни и че се правят сериозни възражения. Критиците съзират като опасност
разширяването на паричната циркулация и нейните отражения върху разпределителните процеси
в социалистическото народно стопанство.

Кредитираните чрез разширяването на банкнотната емисия предприятия увеличават допъл-
нително над плана търсенето на пазаря и деформират планомерното разпределение на обществе-
ния цялостен продукт (Бруто социалпродукт). Вместо пълно задоволяване изискванията на учас-
твуващите в производството предприятия и трудещи се, се получава временно задоволяване на
търсенето на производствени средства, респ. средства за консумация. И по-нататък се получавали
принудителни спестявания, респ. неизползваеми акумулации. Противно на твърденията, че за до-
пълнително емитираното количество пари нямало потребителни стойности, се прави от защитни-
ците на тази тема, че за тези допълнителни количества пари по принцип остават само два пътя:

1. Тези количества пари да бъдат отправяни към спестовните каси;
2. Допълнителните количества пари да се появят на неорганизирания пазар.
Първият път не би бил опасен и вторият не така лош, както е описан на неорганизирания

пазар, който съставляват в България около две трети (тук е погрешно – в оригинала е казано 2%)
от стокооборота, би трябвало да се очаква едно покачване на цените. На организирания пазар не
би се появила никаква промяна, тъй като социалистическата държава държи твърдо в ръцете си
ценообразуването. С това биха могли да се изключат информационни процеси, като обикновени за
капитализма. Загубите, които биха се появили чрез покупка на стоки на повишени цени на неорга-
низирания пазар, биха били загуби на членовете на социалистическото общество в полза на соци-
алистическото общество.

Ако значи при наличността на свободна работна ръка бъде напр[имер] разкрито едно ново
железорудно находище и железните руди бъдат предназначени за производството на нафтови мас-
лени печки за населението, обаче липсват средства (финансови ресурси) по това време в държав-
ния бюджет и кредитен план за структурно разпределение на общия продукт, тогава би трябвало
да се избира между две разрешения: Трябва ли да се чака докато бъдат насъбрани в необходим
обем кредитни и бюджетни средства, или да се постави в обръщение едно допълнително парично
количество даже и при риска за едно известно увеличение на цените на неорганизирания пазар?
При това кредитът ще бъде покрит (заплатен) след известно време: нафтови печки ще бъдат про-
изведени и населението ще купи със спестените пари печки. Положителните резултати на този път
биха надвишили негативните последствия. В реда на изключенията, би могло да бъде считана бан-
кнотната емисия напълно като кредитен източник за финансирането на дългосрочни инвестиции.

Без да искаме в рамките на тази статия да оценим този проблем, може въпреки това да се
каже, че тук се касае за една принципна теоретична и стопанско практична дискусия, при което
трябва старателно да се обсъди кое е за и кое против при тази теза. При всички положителни ас-
пекти има въпреки това една редица фактори, които биха повлияли негативно. Напр[имер] върху
същността и функциите на спестяванията в материалната заинтересованост на трудещите се, кои-
то в последна сметка се осъществяват в покупателната способност на валутната единица. Прила-
гането на банкнотната емисия като кредитен източник трябва за в бъдеще да бъде предмет на по-
голямо внимание от страна на нашите стопановеди и практици в изследователската им работа.

ЦДА, ф. 132, оп. 27, а.е. 4, л. 322–323, 431–437. Оригинал. Машинопис.
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№ 565

СПРАВКА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПРЕЗ 1967 ГОДИНА1

София, 3 април 1967 г.

С П Р А В К А
относно ръста на паричните доходи на населението през 1967 година

По баланса на паричните доходи и разходи на населението е предвидено нарастване на до-
ходите в сравнение с очакваните за 1966 година със 7,3%. Основните доходи на населението от
заплати е предвидено да нараснат с 9,1%, а доходите от възнаграждения от ТКЗС се предвиждат с
намаление от около 6%.

Считаме, че планираният размер на паричните доходи на населението по баланса е занижен
и във връзка с това през годината ще възникнат сериозни затруднения в изпълнението на планира-
ния размер на емисията.

I. В плановия фонд на работната заплата за годината не са предвидени в достатъчен размер
възнагражденията, които ще се изплатят на работниците и служителите от предприятията, премина-
ли на работа по новата система на ръководство на народното стопанство. Това важи особено за пред-
приятията и организациите, преминали на работа по новата система от началото на тази година. Не са
предвидени в плановия фонд на работната заплата и сумите, които изплатиха и продължават да изп-
лащат държавните земеделски стопанства за окончателно разплащане с работниците и администра-
тивния и ръководния персонал за 1966 година. По сведения от Министерството на земеделието ДЗС
изплащат около 15-20% над изплатеното възнаграждение през 1966 година. Дирекцията няма данни
за общата сума на тези плащания, но за отделни окръзи те са значителни. Така, в Софийски окръг до-
пълнителните плащания на ДЗС са над 2 милиона лева, в Плевенски окръг – над 2 милиона лева, в
Търговищки окръг – също над 2 милиона лева, в Търновски окръг – около 2 милиона лева.

Главно поради непредвидените плащания на допълнителните възнаграждения по новата
система (наред с преизпълнението на плана за общата промишлена продукция и някои други при-
чини) фондът на работната заплата за 1966 година се очаква да достигне 2 990 милиона лева при
план 2 785 милиона лева или 205 милиона лева повече, което прави 5,4%. Планът за общата про-
мишлена продукция за 1966 година се изпълни на 104,6%.

Ежегодното нарастване на фонда на работната заплата през последните няколко години е
вървяло, както следва: през 1964 година със 7%, през 1965 година с 9,6%, през 1966 година (по
предварителни данни) с 12,9%, а за 1967 година се предвижда нарастване с 9,1%.

2. Както се отбеляза, доходите на кооператорите от ТКЗС през 1967 година се предвиждат
с около 6% намаление в сравнение с очакваните доходи за 1966 година. Това се обяснява с малкия
ръст на селскостопанската продукция (около 5%), увеличените отчисления за пенсионния фонд
във връзка с увеличението на земеделските пенсии и отчасти с обстоятелството, че през 1966 го-
дина редица ТКЗС преминаха в ДЗС и ДГС, поради което разходите им за заплащане на труда на
работниците и служителите са включени във фонда на работната заплата.

Смятаме, че предвидената сума за доходите на населението от ТКЗС ще бъде превишена.
През първото тримесечие на годината на ТКЗС се изплатиха за окончателно разплащане с ко-

операторите за 1966 година и за аванси около 306 милиона лева при изплатени през първото триме-
сечие на 1966 година 310 милиона лева. По баланса на паричните доходи и разходи на населението
обаче за окончателно разплащане бе предвидена сумата 332 милиона лева, която впоследствие се на-
мали на 290 милиона лева във връзка с дадените нареждания да се заделят съответен процент удръж-
ки за пенсионния фонд. Тази сума е далече по-малка от сумата на окончателното разплащане през
първото тримесечие на 1966 година – 399 милиона лева. Следователно, предвидената по баланса на
паричните доходи и разходи на населението сума за окончателното разплащане за 1966 година не от-
говаря на действителния размер на това разплащане и е значително по-ниска.

На второ място, има изгледи, че през 1967 година ТКЗС ще увеличат авансирането във
връзка с дадените в този смисъл указания от М[инистерст]вото на земеделието и от банката, как-
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то и във връзка с решението на Конгреса на ТКЗС за увеличаване на авансирането до 90%. Това
ще доведе до увеличаване на плащанията към трудово-кооперативните земеделски стопанства.

На трето място трябва да се отбележи, че паричните доходи на населението от ТКЗС през
1967 година са определени при планиран ръст на чистата продукция спрямо 1966 година с 4,7%.
Данните за последните няколко години обаче показват, че нарастването на чистата селскостопан-
ска продукция е вървяло със значително по-големи темпове – през 1962 година с 13,1%, 1963 го-
дина – 10,2%, 1964 година – 12,4%, 1965 година – 5,5% и 1966 година – 10,6%.

3. Оценката за непълно обхващане на паричните доходи на населението се подкрепя и от
данните за изпълнението на общия размер на доходите на населението през последните няколко
години. Така, за 1965 година паричните доходи на населението са предвидени в размер на 4 620
милиона лева, а изпълнението е 4 853 милиона лева или 105%. За 1966 година доходите са пред-
видени в размер на 5 159 милиона лева, а ще достигнат по предварителни данни около 5 437 мили-
она лева или изпълнението ще бъде около 105,4%.

4. На базата на заложения ръст на паричните доходи на населението за годината се дава
ръст на стокооборота 9,2%. Този ръст е твърде висок. Той се дава, за да се обезпечи по-пълно
възвръщане на парите, които ще се пуснат в обръщение през годината, а така също и на част от
парите, които се задържаха в населението през 1966 година и увеличиха неоправдано паричното
обръщение. Този размер на стокооборота е обезпечен с необходимите стокови фондове. При реа-
лизиране на доходите на населението в по-голям размер от предвидения обаче, което се очаква,
стоковите фондове ще бъдат недостатъчни за задоволяване на платежоспособното потребителско
търсене, което ще доведе до задържане на пари в населението. Този извод се потвърждава от дан-
ните за нарастването на паричните доходи на населението и на стокооборота през последните го-
дини, от които проличава тенденция на изоставане на ръста на стокооборота от ръста на доходи-
те на населението. Така, през 1964 година доходите на населението нарастват с 6,1%, а стокообо-
ротът – с 6,0%; през 1965 година доходите нарастват с 10%, а стокооборотът – със 7,5%; през
1966 година ръстът на доходите на населението е 12%, а на стокооборота – 8,3%. За 1967 година
при ръст на доходите на населението със 7,3% се предвижда нарастване на стокооборота с 9,2%.
Смятаме, че ако такова нарастване на стокооборота се реализира, то ще бъде само при значител-
но по-големи доходи на населението, каквито се и очакват.

5. На базата за заложеното по баланса на паричните доходи и разходи на населението съот-
ношение в нарастването на доходите на населението и на основните му разходи за покупка на сто-
ки, за 1967 година се предвижда паричното обръщение да нарасне с 35 милиона лева при планира-
но нарастване за 1966 година с 25 милиона лева и осъществено нарастване от 83 милиона лева.

Този размер на емисията ни затруднява твърде много при съставяне на годишния касов
план за 1967 година, който, по начало, следва да бъде обвързан с държавния народностопански
план и баланса на паричните доходи на населението. За да се избегнат такива затруднения, необ-
ходимо е доходите на населението да се обхващат най-пълно по баланса на паричните доходи и
разходи на населението, за да може реалните, действителните доходи на населението да бъдат
обезпечени с необходимите стокови фондове.

Данните за изпълнението на касовия план за първото тримесечие на 1967 година потвърж-
дават нашата оценка за занижено планиране на доходите на населението. По баланса на парични-
те доходи и разходи на населението е предвидено през първото тримесечие да се изтеглят от обръ-
щение 30 милиона лева, по касовия план за тримесечието се предвиди да се изтеглят 18 милиона
лева, а в действителност се изтеглиха 7 милиона лева. Плащанията за заплати, ако се изхожда от
данните по баланса, следваше да се планират в размер на около 590 милиона лева, предвидиха се
по касовия план в размер на 598 милиона лева, а се изплатиха около 605 милиона лева. Плащани-
ята на ТКЗС за тримесечието възлязоха на около 306 милиона лева при предвидени по касовия
план 300 милиона лева и при следващ се размер по данните от баланса около 275 милиона лева.

София, 3 април 1967 година
ДИРЕКТОР: Н. Гуговски

ЦДА, ф. 132П, оп. 8, а.е. 9, л. 159–162. Оригинал. Машинопис.

* Виж и документи № 566 и 567.
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№ 566

ПРОУЧВАНЕ ОТ ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ“ В БНБ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ 1966 Г. И ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ ПРЕЗ 1967 Г.

И ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ПЕТАТА ПЕТИЛЕТКА*

София, 24 април 1967 г.

Лично строго поверително
от особена важност

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т   у   к

П Р О У Ч В А Н Е
Относно: развитието на паричното обръщение през 1966 г. и тенденциите за

развитието му през 1967 г. и петата петилетка.

Другарю Председател,

В изпълнение на плана за работата на отдел „Икономически проучвания“, извършихме нас-
тоящето проучване, за резултатите от което Ви донасяме следното:

Плановият характер на развитие на паричното обръщение при социализма произлиза от
плановото развитие на цялата икономика. От това произтича възможността и необходимостта раз-
мерът и темповете на развитие на паричното обръщение да са в пряка зависимост от темповете на
развитие на другите най-важни народностопански показатели. Обаче през изтеклата 1966 година
между темповете на нарастване на паричното обръщение и темповете на нарастване на другите
основни народностопански показатели в известна степен се осъществи несъответствие.

Паричното обръщение в абсолютен размер нарасна с 83 милиона лева, като от 378 милио-
на лева на 31.ХII.1965 година нарасна към 31.ХII.1966 година на 461 милиона лева, или с 22%. По
средногодишен размер паричното обръщение през 1966 година в сравнение с 1965 година нарас-
на с 52 милиона лева (от 390 млн. лева през 1965 година на 442 млн. лева през 1966 година), или
с 13,3%. Тези темпове на нарастване на паричното обръщение в значителна степен изпреварват
темповете на нарастване на всички други основни народностопански показатели, с които би тряб-
вало да се намират в съответствие.

[...]

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

От анализираните до тук цифрови данни и проблеми относно състоянието и тенденциите на
развитие на паричното обръщение през 1966 година и петата петилетка произлизат следните изводи:

1. През изтеклата четвърта петилетка паричното обръщение в страната е нараствало със
средно годишен темп 8,2%. Този темп е равен или е по-малък от средно-годишните темпове на на-
растване на всички други основни народностопански показатели. (Приложение табл. № 1). Това
съотношение в темповете на нарастване общо взето е благоприятно за развитието на паричното
обръщение. Обаче необходимо е да отбележим, че наред със стокооборота на дребно, който е гла-
вен канал за възвръщане в касите на банката на пуснатите в обръщение налични пари, а също та-
ка и разходите на населението за заплащане на услуги и други задължителни и доброволни плаща-
ния, голям дял в поддържането на паричното обръщение в нормално необходим за народното сто-
панство размер през този период се пада на влогонабирането в страната. Средногодишно за пери-
ода 1961-[19]65 година влоговете в страната са нараствали с 16%. Този темп е почти двойно по-
голям от темповете на нарастването на другите основни народностопански показатели.
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2. В перспективния народностопански план за настоящата пета петилетка също са заложе-
ни условия за благоприятно съотношение между темповете на развитие на паричното обръщение
и другите основни народностопански показатели. Така паричното обръщение през този период
(1966 – 1970 г.) се предвижда да нарастне средногодишно с 7,9% и този темп общо взето съответ-
ствува на темповете на развитие на другите основни народностопански показатели (приложение
табл. № 2). Но и през тази петилетка важна роля в поддържането на паричното обръщение в нор-
мално необходим размер е отредена на влоговете, които средно годишно ще нарастват със значи-
телно по-голям темп – 11,8%.

3. Във връзка с това общо за периода от 1953 година до края на настоящата петилетка па-
ричното обръщение нараства от 108 млн. лева на 553 млн. лева или около 5 пъти, а влоговете в
страната нарастват от 176 млн. лева на 3 073 млн. лева или повече от 17 пъти. Общо свободната
покупателна сила на населението, която се натрупва през този период (налични пари и влогове),
нараства от 284 млн. лева на 3 626 млн. лева или близо 13 пъти. В същото време наличните стоко-
ви запаси в търговията на едро и дребно се увеличават от 806 млн. лева на 1 770 млн. лева или са-
мо около 2 пъти. (В текста таблицата на стр. 7). Разбира се, ние не считаме, че е необходимо сто-
ковите наличности в търговията да нарастват непременно със същите темпове, с които нараства
свободната покупателна сила на населението (влогове и налични пари). Но за своевременното и
пълноценно подхранване на постоянно нарастващия стокооборот на дребно правилно е такова съ-
отношение, при което стоковите наличности в търговията да нарастват с по-голям темп от темпа
на растеж на стокооборота. Такова благоприятно съотношение се осигурява за настоящата пети-
летка, като е предвидено стоковите наличности да нарастват средногодишно с 9,4%, а стокооборо-
тът на дребно – със 7,6%. С това за правилното решение на този проблем вече е поставена добра
основа, но все още е трудно за един такъв кратък период да се осъществи цялостно решение на
проблема за достатъчно количество стоки в търговията, тъй като през изтеклите до сега периоди
съотношението между темповете на нарастване на стоковите запаси и стокооборота е било небла-
гоприятно.

4. В основата на недостига на редица стоки, както по обем, така и по качество и асорти-
мент, стои неблагоприятното съотношение между капиталните вложения, насочвани ежегодно по
икономически групи в промишлеността. През всички изтекли периоди от 1953 г. до 1965 г. капи-
талните вложения в промишлеността за производство на средства за производство заемат относи-
телен дял средно около 86%, а за производството на предмети за потребление – само 14%.

За да се осигурят достатъчно стокови фондове за посрещане на нарастналата покупателна
способност на населението, която и в бъдеще ще се увеличава с високи темпове, необходимо е от-
носителният дял на капиталните вложения в производството на предмети за потребление да се
увеличи поне на около 20%. Считаме, че ако по този начин се установи относителен дял на капи-
талните вложения в група „А“ на 80%, това ще бъде напълно достатъчно да се осигури и за в бъ-
деще необходимото предимство на производството на средства за производство. Сегашният отно-
сителен дял на капиталните вложения в тази област – 86% е твърде голям. За сега той е осигуря-
вал нарастване на производството на средства за производство през четвъртата петилетка с 91,7%,
а на предмети за потребление с 58,5%, т.е. с разлика в темповете 33,2 пункта. За настоящата пети-
летка тази разлика у нас е намалена само на 29,8 пункта, което е крайно недостатъчно, докато в
СССР тя е вече сведена само на 6 пункта.

5. В резултат на недостатъчното производство на предмети за потребление от 1953 година
досега настъпи коренно, неблагоприятно изменение между паричните и стоковите ресурси в стра-
ната. Така, през 1953 година стоковите ресурси на страната са превишавали паричните ресурси с
522 млн. лева. Това превишение до 1958 г. бързо намалява и през 1959 г. започва да се проявява
обратна тенденция, като вече паричните ресурси превишават стоковите с 60 млн. лева. През 1966
година паричните ресурси вече превишават стоковите с 1 милиард и 356 млн. лева, а до края на
настоящата петилетка се очертава това превишение да достигне над 1 милиард и 850 млн. лева.
Общо за периода 1953 г. – 1970 г., т.е. за 17 години, изменението между паричните и стоковите
ресурси се изразява в неблагоприятен размер от 2 милиарда и 378 млн. лв. (от плюс стокови ре-
сурси 522 млн. лева на минус стокови ресурси 1 856 млн. лева) (Приложение табл. № 5).

6. През 1966 година се прояви тенденция на неоправдано бързо нарастване на паричното
обръщение, като при план наличните пари у населението да нарастнат с 25 млн. лева, в действи-
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телност те нарастнаха с 82 млн. лева. Абсолютният размер на паричното обръщение се увеличи с
22%, а средногодишният размер – 13,3%. Като се вземе под внимание, че по предварителни данни
нарастването на другите основни народностопански показатели за годината е средно около 10%,
трябва да се приеме, че около 12% или около 45 млн. лева представляват необосновано от плана
нарастване на абсолютния размер на паричното обръщение към края на 1966 година. Данните за
изтеклото I-во тр[имесечие] на 1967 г. показват, че тази тенденция, макар и в по-малък размер, мо-
же да се прояви и през 1967 г. Тази тенденция е в противовес на предвижданията за настоящата
петилетка за нормално парично обръщение.

7. За да се отстрани тази тенденция на неоправдано нарастване на количеството пари в об-
ръщение, през първите две години на настоящата пета петилетка и за да се осигурят условия за
нормален кръгооборот на парите в народното стопанство до края на петилетката, необходимо е да
се вземат мерки за реално съставяне на производствено-финансовите планове преди всичко в
предприятията, преминали на работа по новата система на ръководство на народното стопанство.
В тази насока е необходимо особено внимание да се обърне на нарастването на производителност-
та на труда, което за сега освен от занижените планове, се замъглява и от производството на скъ-
пи и високо рентабилни асортименти. Сега много от предприятията, преминали на работа по нова-
та система, съставят необосновано ниски планове за производство, печалба и залагат занижена
производителност на труда. В резултат на това в много случаи се реализират неоправдано свръх-
планови печалби и налични пари изтичат от касите на банката по линията на разпределяне на до-
ход, който не съответствува на приноса на колективите в предприятията. Тези случаи представля-
ват нарушения на един от основните принципи на новата система на ръководство на народното
стопанство. Както е известно, съобразно с този принцип доходът за потребление трябва да се раз-
пределя само според приноса на колективите за осъществяването му. За сега главна причина за не-
реално разпределяне на по-голям доход за потребление са недостатъците на механизма за образу-
ване и разпределение на дохода в предприятията. Считаме, че вече три годишният период на екс-
периментиране на новата система е достатъчно дълъг период и в този период недостатъците на
механизма за образуване и разпределение на дохода в предприятията достатъчно добре се изяви-
ха. Поради това отстраняването на тези недостатъци на механизма, които добре се знаят, сега ве-
че не само, че не представляват трудност, но става вече неотложно. Тъкмо това беше, е и трябва
да бъде целта на досегашния експеримент.

8. Освен недостатъчното производство на стоки за потребление, сериозни затруднения съ-
ществуват при възвръщането на наличните пари от населението към касите на емисионната банка
и от друг характер. На първо място в това отношение стои недостатъчната търговска мрежа и мре-
жата от работилници за услуги, които вече не са в състояние ежедневно да поемат нарастналия
стокооборот в страната и нарастналите разходи на населението за заплащане на услуги.

На второ място трябва да се изтъкне, че голям резерв за разгръщане на търговията и за
увеличаване на услугите се съдържа в работното време на магазините и работилниците за услуги.
Сега това работно време е крайно неудобно за гражданите, тъй като почти в цялата страна магази-
ните и работилниците за услуги са отворени от 8 часа до 18 или 19 часа, т.е. през по-голямата част
от деня те работят точно в тези часове, в които всички останали работници и служещи са заети на
своите работни места в предприятията, учрежденията и организациите. Необходимо е работното
време на магазините и работилниците за услуги да се удължи, особено през пролетния, летния и
есенния сезон, до 20 или 21 часа, когато гражданите са свободни и имат възможност да извършват
покупки.

9. В последно време, и главно от второто полугодие на 1966 г. досега, важна причина за не-
оправданото нарастване на паричното обръщение в страната е създадената сред турското населе-
ние психоза на ограничаване на покупката на стоки и задържане на пари в очакване на евентуал-
но изселване в Турция. Като имаме пред вид, че турското население в страната е около 700 хил.
души и като вземем под внимание средното количество налични пари на глава от населението в
страната, по наша преценка понастоящем турското население задържа повече от нормалното ко-
личество налични пари в размер на около 30 млн. лева. Според нас, би било необходимо да се
предстъпи от съответните органи към постепенно, но внимателно разясняване сред турското насе-
ление в страната, особено в окръзите с големи, компактни маси от това население, че едно евенту-
ално изселване не бива да се свързва с неоправдано задържане на парите. Тези пари, ако не бъдат
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изразходвани за покупка на необходимите стоки, следва да се внасят в поделенията на Държавна-
та спестовна каса, от която нашите закони позволяват да се изтеглят пари винаги, когато вложите-
лите пожелаят това. Такова явление на сравнително засилване на внасянето на пари в ДСК в из-
вестна степен вече се наблюдава през последните дни в Търговищки окръг.

10. Непрекъснатото и бързо нарастване на обществения продукт и националния доход, осо-
бено от 1956 година насам, създава условия за по-нататъшно укрепване на паричното обръщение
в нашата страна. В тази насока особено положително влияние ще окажат заложените в перспек-
тивния план за настоящата пета петилетка благоприятни пропорции в темповете на нарастване на
обществения продукт, материалните разходи и националния доход. Но за да се осъществят тези
пропорции и за да изиграят те своята положителна роля за повишаване на стабилността на лева,
необходимо е да се проведат и съответните набелязани по-горе мероприятия, както от чисто ико-
номически, така и от организационен и общественополитически характер.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Т. Тотев
ИС/Написано в 4 екз.
1 за Председателя на БНБ
2 за Зам.-председателя
3 за Зам.-председателя
4 за службата
№ 130/24.IV.1967 г.
Приложение:
5 таблици и 1 диаграма

ЦДА, ф. 132П, оп. 8, а.е. 9, л. 94, 130–135. Оригинал. Машинопис.

* Виж и документи № 566 и 567.

№ 567

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТОДОР ЖИВКОВ ЗА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ 1966 Г. И

ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА 1967 ГОДИНА*

София, 12 май 1967 г.

Лично строго поверително
от особена важност

    II-2-138
6.VI.[1]967 г.

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ТОДОР ЖИВКОВ
Т   у   к

И Н Ф О Р М А Ц И Я
от КИРИЛ НЕСТОРОВ, председател на Българската народна банка

Относно: някои въпроси на паричното обръщение

Другарю Живков,

През изтеклата 1966 г. паричното обръщение нарасна с изпреварващи темпове в сравнение
с темповете на растеж на другите основни народностопански показатели, обуславящи неговото
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развитие. По предварителни данни през 1966 г. в сравнение с 1965 г. общественият продукт нарас-
на с около 11%, произведеният национален доход – с около 10–11,2%, а промишлената продук-
ция – с около 12%. Паричните доходи на населението нараснаха с около 12%, продажбите на сто-
ки на населението – с 9,3%, а общият размер на стокооборота на дребно – с 8,3%. В същото вре-
ме паричното обръщение нарасна по средногодишен размер с 13,3%, като от 390 млн. лева през
1965 г. то се увеличи на 442 млн. лева през 1966 г. или с 52 млн. лева. Абсолютният размер на па-
ричното обръщение от 378 млн. лева към 31.ХII.1965 г. се увеличи на 461 млн. лева към
31.ХII.1966 г., или с 83 млн. лева – 22%.

По-високият темп на паричното обръщение през изтеклата година произлиза както от пре-
изпълнението на плана за паричните доходи на населението, така и от затрудненията да се възвър-
нат в касите на банката наличните пари, получени от населението свръх плана.

При предвидени по плана за 1966 г. парични доходи на населението в размер на 5 159 млн.
лева, предварителните данни показват изпълнение в размер на 5 437 млн. лева, или населението е
получило повече от плана 278 млн. лева. В сравнение с 1965 г. нарастването на паричните доходи
е 584 млн. лева или 12%. Главното преизпълнение на плана е от фонда на работната заплата – 157
млн. лева и от доходите на кооператорите от ТКЗС – 91 млн. лева.

Нарастването на доходите на кооператорите е обусловено от ръста на продукцията, създа-
дена от стопанствата. По предварителни данни общата продукция от всички отрасли и дейности на
ТКЗС през 1966 г. е нараснала в сравнение с 1965 г. по текущи цени с 13,1%, а паричните доходи
на кооператорите са нараснали с 9,6%.

Не такова е положението с изплатените повече суми по фонда на работната заплата. Ана-
лизът на предварителните данни за изпълнението на основните показатели на народностопанския
план за 1966 г. показва, че реализираното преизпълнение на доходите на населението от фонда на
работната заплата в размер на 157 млн. лева или с 5,5%, не съответствува на преизпълнението на
основните народностопански показатели, от които зависи работната заплата. Така например, пла-
нът за обществения продукт за 1966 г. е преизпълнен с 2,4%, а планът за произведения национа-
лен доход е преизпълнен с 1,4%. Планът за превоз на товари в ж. п. транспорт е преизпълнен с
2,7%, а планът за превоз на пътници – с 4,6%. Планът за превоз на пътници от автомобилния
транспорт е преизпълнен с 4,1%, а от водния транспорт – с 1,9%. Планът за стокооборота на дреб-
но е преизпълнен с 3%, а планът за стокообмен с чужбина – с 0,9%.

Особено характерно е съпоставянето на данните за преизпълнението на предвижданията по
фонда на работната заплата и на общата промишлена продукция. Така, при преизпълнение на
предвижданията за доходите от фонда на работната заплата с 5,5%, план-разчетът на предприяти-
ята за общата промишлена продукция на планираната промишленост е преизпълнен с 4,5%, а спо-
ред план-разчета на Държавния комитет за планиране преизпълнението за 1966 г. е 2,6%.

Както се отбеляза, планът за паричните доходи на населението за 1966 г. се преизпълни с
278 млн. лева. В същото време обаче не бяха осигурени необходимите условия за възвръщане на
тези пари в касите на банката. По пътя на различните видове нестокови разходи на населението –
услуги, данъци, такси, погасяване на заеми и др., се възвърнаха над плана 113 млн. лева. От пре-
изпълнението на плана за влогонабирането се възвърнаха 78 млн. лева, или 33% повече от пред-
вижданията. Ние считаме, че това е достатъчно голямо напрежение във влогонабирането. Или
всичко по пътя на нестоковите разходи и спестяванията се възвърнаха над плана 191 млн. лева. Но
главните затруднения се явиха при възвръщането на парите по пътя на стокооборота на дребно.
Действително, планът за стокооборота на дребно се преизпълни със 117 млн. лева, но главната
част от това преизпълнение – около 62 млн. лева, се реализира във ведомствения стокооборот, а
стокооборотът за населението се преизпълни само с 55 млн. лева. В същото време не се изпълни-
ха предвижданията за продажбите на продукти на населението от ТКЗС с 25 млн. лева. Така че об-
що предвидените продажби на стоки на населението от организирания пазар и от ТКЗС се преиз-
пълниха само с 30 млн. лева. В резултат на всичко това у населението останаха 57 млн. лева на-
лични пари повече от планираните.

При нарастване на паричните доходи на населението през 1966 г. в сравнение с 1965 г. с
12%, или с 584 млн. лева, нарастването на стокооборота на дребно с 8,3% или с 297 млн. лева е
крайно недостатъчно. При това от нарастването на стокооборота следва да се изключи увеличени-
ето на ведомствения стокооборот в размер на 62 млн. лева, или нарастването на стокооборота за
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населението остава 235 млн. лева.
Главните затруднения за възвръщането на наличните пари се създадоха както от промиш-

лените предприятия, така и от търговските организации, като не се произведоха и не се продадо-
ха на населението много търсени стоки. Така, при общо нарастване на промишлената продукция в
сравнение с 1966 г. с 12,2%, нарастването в машиностроителната и металообработващата про-
мишленост е 19,6%, в химическата и каучуковата промишленост е 20,7%, в черната металургия,
включително добива на руди – 17,2%, в производството на електроенергия – 14,6%. Но в цели по-
дотрасли на промишлеността, произвеждащи търсени от населението стоки, нарастването е значи-
телно по-ниско от средното за страната. Така, нарастването на производството на хранително-вку-
совата промишленост е значително по-малко – 7,8%, на текстилната промишленост – 6,2%, на
дърводобивната и дървообработващата промишленост – само 3,1%, тухли – само 2%, керемиди и
капаци – само 2%, плоско стъкло – само 0,1%, памучни тъкани – 3%, вълнени тъкани – 6%, мес-
ни произведения – 3%, растителни и хранителни масла – 2%, брашно – 0,5%, плодови консерви
(без пулпове) – само 0,3% и др.

Поради недостатъчни ресурси, на населението бяха продадени от търговските организации
4 845 тона фасул по-малко от 1965 г. През 1966 г. по-малки в сравнение с 1965 г. бяха продажби-
те и на ориз, свинска мас, захарни изделия, въпреки че ресурсите от тях бяха достатъчни. Това е
резултат главно на организационни слабости в търговските организации, които систематически не
договаряха разчетените с плана захарни изделия и предприятията на ДСО „Българска захар“ не
работиха с пълен капацитет за някои видове бонбони. През 1966 г. не бяха задоволени нуждите на
потребителите от дървени и строителни материали, тухли, керемиди, капаци, бетонно желязо,
дребна железария, железни тръби, домакински порцелан и стъклария, фаянсови плочки, електро-
материали, ръкавици, някои асортименти памучни тъкани, памучен трикотаж, чорапи, обувки и др.
Продажбите на памучните тъкани през 1966 г. са дори по-малко с 4 302 000 метра в сравнение с
1965 г. Продажбите на вълнен трикотаж са намалени с 3%. Вече години наред не се задоволяват
нуждите на населението от анцузи и голфчета за деца от 3 до 10 години. Продажбите на обувки са
увеличени през 1966 г. с 12,4%, но това е резултат главно на продажбите на асортименти с висо-
ки цени. В същото време производствените предприятия не изпълниха договорните си задължения
за някои видове търсени от населението обувки, като дамски и мъжки обувки с гума, дамски бо-
тушки и ботинки, дамски затворени обувки с нисък ток, летни мъжки обувки, детски обувки и сан-
дали от № 26 до № 34 и др.

Предприятието „Океански риболов“ – Бургас, не достави 2 200 тона риба, ДИП „8-ми
март“ – София, не достави 1 443 000 метра басма от целволе, ДТК „В. Коларов“ – Габрово, не
достави 139 000 метра американ щампа, ДИП „Мир“, Хасково – 108 000 мъжки, юношески и дет-
ски ризи, ДОЗ „Сърп и чук“, Габрово – 45 000 чифта детски и бебешки обувки, ДОЗ „П. Ченге-
лов“, Пловдив – 52 000 чифта дамски обувки и 13 000 чифта детски обувки, ДИП „Стинд“, София
– 557 000 броя домакинска стъклария, ДИП „Вулкан“, Варна – не достави 16 870 броя отоплител-
ни и готварски печки и др.

Същевременно някои предприятия през 1966 г. произвеждаха значителни количества лук-
созни стоки, като с това показваха по-голяма рентабилност и разпределяха значителен размер по-
висок доход за потребление. Така например, ДВТК „Г. Генoв“, Габрово за деветмесечието на 1966
г. произведе луксозни вълнени кангарни платове 17,6% спрямо плановото количество на редовни-
те еднородни тъкани, а при производството на мериносовите одеала процентът на произведените
луксозни тъкани е 75,6%, спрямо плановото количество на редовните мериносови одеала. При
планова рентабилност 8,11%, включена в новите фабрично-заводски цени, рентабилността на про-
извежданите луксозни изделия от комбината се движи от 10% до 32%. Това е нарушение на 19-о
постановление на Министерския съвет от 1963 г., според което производството на модни и лук-
созни стоки трябва да бъде не повече от 10%. Нарушението на това постановление представлява
скрито повишение на цените, тъй като чрез производството на по-голям процент луксозни изделия
се намалява производството на по-евтините редовни изделия, които се търсят от населението. Ос-
вен това не във всички случаи повишените цени на луксозните стоки отговарят на тяхното качес-
тво. Нарушения на това постановление има и в други предприятия. От такива съображения заво-
дът за порцелан и стъкло „Китка“, гр. Нови Пазар не е изпълнил договорните си задължения към
Централното управление за търговия на едро, като за третото тримесечие на 1966 г. заводът не е
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изпълнил договорните си задължения за изделията от обикновено стъкло и порцелан, а е преиз-
пълнил договорните количества луксозни стъклени стоки с 32,7%, а за порцелановите изделия –
със 70,8%.

***
Планът за емисионния резултат за първото тримесечие на 1967 г. не се изпълни. Предвиде-

но беше да се изтеглят от обръщение през тримесечието 18 млн. лева, а се изтеглиха само 7 млн.
лева. Това неизпълнение е във връзка главно с неблагоприятното съотношение в нарастването на
паричните доходи и паричните разходи на населението и преди всичко разходите за покупка на
стоки. За тримесечието постъпленията в налични пари от стокооборота на дребно възлязоха на
831 млн. лева при план 841 млн. лева. В сравнение с първото тримесечие на 1966 г. тези постъп-
ления показват нарастване с 8%. В същото време общата сума на плащанията по касовия план по
фонда на работната заплата, за труд в ТКЗС и други, които представляват основната част на па-
ричните доходи на населението, нараства в сравнение с първото тримесечие на миналата година с
9,5%. Следователно и за тази година нарастването на постъпленията от стокооборота изостава от
нарастването на доходите на населението, което е неблагоприятно за развитието на паричното об-
ръщение.

За заплати през първото тримесечие на 1967 г. се изплатиха 602 млн. лева при план 598
млн. лева и при изплатени през първото тримесечие на 1966 г. 522 млн. лева. Нарастването в срав-
нение с първото тримесечие на 1966 г. е 15,4%. За цялата 1967 г. е планирано нарастване на пла-
новия фонд на работната заплата с 9,2%. Голямото нарастване през първото тримесечие на насто-
ящата година се дължи в значителна степен на даденото увеличение на заплатите, което през пър-
вото тримесечие на миналата година не действуваше.

На трудово-кооперативните земеделски стопанства се изплатиха през първото тримесечие
на 1967 г. 313 млн. лева при план 300 млн. лева, срещу изплатени през първото тримесечие на ми-
налата година 311 млн. лева. Нарастването в сравнение с миналата година е малко – само 0,6%, но
то е осъществено при положение, че през 1966 г. повече от 50 ТКЗС преминаха в ДЗС и ДГС,
вследствие на което разходите им за труд се включиха във фонда на работната заплата.

Изоставането на ръста на стокооборота на дребно от ръста на основните доходи на населе-
нието продължи и през м. април 1967 г.

За заплати през м. април т.г. се изплатиха 253 млн. лева при план 240 млн. лева. В сравне-
ние с м. април на миналата година се изплатиха повече 38 млн. лева или 18%. И тук главното на-
растване е резултат на даденото увеличение на заплатите, което през м. април 1966 г. не действу-
ваше. На трудово-кооперативните земеделски стопанства се изплатиха през м. април т.г. 68 млн.
лева при план 64 млн. лева. В сравнение с м. април на миналата година сега се изплатиха повече от
3 млн. лева, или близо 5%. Общо за заплати и възнаграждения на членовете на ТКЗС през м. ап-
рил т.г. се изплатиха 321 млн. лева срещу 280 млн. лева за м. април на миналата година, или 14,7%
повече.

Постъпленията в налични пари от стокооборота на дребно през м. април 1967 г. възлязоха
на 313 млн. лева при план 310 млн. лева. В сравнение с м. април на миналата година тези постъп-
ления нараснаха с 9,5%, което е по-високо от планираното нарастване на стокооборота за година-
та (9,2%), но то е значително по-малко от нарастването на основните парични доходи на населени-
ето от заплати и от ТКЗС, което общо е 14,7%, или с една разлика от 5,2% по-малко.

През м. април т.г. беше предвидено нарастване на паричното обръщение с 81 млн. лева, а
се реализира нарастване със 106 млн. лева, при реализирано нарастване през м. април на минала-
та година със 78 млн. лева. Това развитие на емисията от началото на 1967 г. досега показва, че
тенденцията на нарастване на паричното обръщение с по-голям темп от нарастването на другите
основни народностопански показатели, която се прояви през 1966 г., се повтаря и сега през изтек-
лите четири месеца.

Явно е, че както през 1966 г., така и за настоящата година, се проявява в значителен размер
скрит разрив между паричните доходи на населението и стоковите фондове в страната. Във връз-
ка с това, налага се най-стриктно да се следи, щото увеличаването на паричните доходи на населе-
нието за заплати и други да има съответно стоково покритие.

Получаването на повече доходи от населението обективно води до изменение в потреби-
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телското търсене, до промени във вкусовете на населението, поради което много стоки все пове-
че не отговарят на тези вкусове. В последно време голяма част от населението настойчиво се на-
сочва към стоки, които са от високо качество, макар и да имат високи цени. Търсят се чужди сто-
ки, като телевизори, радиоапарати, перални, хладилници и други, макар че същите са много по-
скъпи от тези стоки – наше производство. Всичко това създава съответно неблагоприятно отраже-
ние върху паричното обръщение.

Тенденциите на разрив между търсените стоки и паричните доходи на населението се под-
силват и от обстоятелството, че независимо от неравномерното разпределение на плана за първо-
то тримесечие на настоящата година, в някои предприятия има преразходи по фонда на работната
заплата. Получават се доходи от заплати без да има срещу това произведена продукция. Това
отежнява положението на пазара и създава напрежение в паричното обръщение на страната, кое-
то, ако не се вземат съответни мерки, може да има не само стопанско, но и чисто политическо от-
ражение.

Като се има пред вид, че напрежението на пазара през време на туристическия сезон – през
м. м. май, юни, юли, август и септември тази година ще се увеличи, необходимо е да се вземат из-
ключителни мерки за задоволяване на потребителското търсене.

Много предприятия имат преразходи по фонда на работната заплата, не изпълняват плана
за производителността на труда, работят с превишен брой работници и съотношението между
производителността на труда и средната работна заплата при тях е неблагоприятно. Тези предпри-
ятия са предупреждавани многократно и под най-различни форми, но резултат не се получи. В не
малко случаи банката извършваше плащания по фонда на работната заплата по настояване на ня-
кои органи, което ограничава или напълно премахва възможността за определено въздействие на
банката по пътя на контрола чрез лева по фонда на работната заплата, кредита и другите средст-
ва, с които тя разполага. В много случаи това се налага по обективни причини, но ние считаме, че
постепенно трябва да се създават необходимите условия за действено приложение на икономичес-
ките мерки, с които банката разполага за контрол върху фонда на работната заплата. Преди да се
пристъпи към приложението на мерките за неизплащане на работната заплата при нереализиран
доход, Министерският съвет трябва да извика ръководителите на такива предприятия и обедине-
ния и да им направи най-строго предупреждение, като ги застави да изпълняват поетите от тях за-
дължения и своята работа.

Появилият се значителен разрив между паричните доходи на населението и стоковите фондо-
ве не отговаря на изискванията и на решенията на Деветия конгрес на партията за интензивно разви-
тие на народното стопанство. Според нас, необходимо е да се вземат срочни мерки за укрепване на
паричното обръщение. За тази цел предлагаме на Министерския съвет следните мероприятия:

1. Да се вземат мерки за увеличаване на производството на стоки за потребление, като се
насочи дейността на предприятията към разширяване на производството на търсени от населени-
ето стоки.

2. Да се дадат указания на Министерството на вътрешната търговия, народните съвети и
Централния кооперативен съюз за разкриване на павилиони и други обекти за продажба на разх-
ладителни напитки много повече, отколкото това се върши сега, в това число и бира. Банката е в
състояние да отпусне за тази цел необходимите средства, тъй като въпросът за задоволяването на
хилядите туристи – наши и чуждестранни, е важен въпрос и преди всичко въпрос на стопанска из-
года за нашата страна.

3. Да се вземат мерки за разкриване на още някои увеселителни заведения и зрелищни
предприятия, особено в курортните селища. Ако е необходимо, за тази цел могат да се отделят ня-
колко хиляди долара. Във всяка страна този начин за изземване на паричните доходи на населени-
ето се използува най-широко.

4. Да се преценят най-внимателно начините на премиране на работниците и служащите, тъй
като и без това заплатите сега са значително повишени. С оглед да се осигурят икономии по фон-
да на работната заплата, да се препоръча на министрите, председателите на народните съвети и на
ръководителите на ведомствата и предприятията да отбягват допълнително увеличаване на запла-
тите под каквато и да било форма.

5. Да се даде право на Председателя на Българската народна банка да прилага като санкция
спиране на част от възнагражденията на ръководните кадри, когато предприятията не изпълняват
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поставените планови задачи или нарушават финансовата, кредитната и платежната дисциплина та-
ка, както беше решен този въпрос в някои случаи при старата система. След отстраняване на на-
рушенията могат да се връщат удържаните суми. Тези мерки не са административни. Те имат пре-
ди всичко икономически характер и с тях в значителна степен ще се въздействува за подобряване
на дейността на предприятията.

София, 12 май 1967 г.            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /К. Несторов/

ВГ/Написани 5 екз.
1 за председ[ателя] на МС
2, 3 и 4 – за зам.-председ[ателите] на БНБ
5 за службата
№ 146/12.V.1967 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 8, а.е. 9, л. 78–86. Оригинал. Машинопис.

* Виж и документи № 565 и 566.

№ 568

ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА ДОКЛАДНА
ЗАПИСКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕЗАКОННОТО

ИЗНАСЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ ЗАД ГРАНИЦА С ПРИЛОЖЕН ТЕКСТ НА
ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА

София, 4 юли 1967 г.

ПРОТОКОЛ № 24
Заседание на 4 юли 1967 година

Заседават: Кирил НЕСТОРОВ, Кръстю ДАНОВ, Иван ПАЛИЙСКИ, проф. Тотьо ТОТЕВ,
Гаро АРАМОВ, Делчо САПУНДЖИЕВ, Драган ИЛИЕВ, инж. Владимир ВЕРИХ, Кръстьо БА-
КАЛОВ, Александър ВЕЛКОВ

Отсъствуват: Нешо ЦАРЕВСКИ, проф. Лазар РАЛЧЕВ, Георги ДИМОВ
Присъствуват: Ат. Кадийски от ЦК на БКП, Г. Генов от Държ. контрол, Ж. Проданов, Вл.

Стойков, д-р К. Попов, Ст. Друмев, А. Вескова, Кр. Попов, Р. Райков, П. Г. Попов, К. Копчев, Н.
Гуговски, Вл. Доцев, Ст. Грозданов, Ив. Иванов, Н. Лазаров, А. Чикичев, Р. Станимиров; Й. На-
сов от БВБ – по т. 3.

Заседанието се откри в          9  часа

Дневен ред:
3. Докладна записка относно провеждане на мероприятия по ограничаване незаконното из-

насяне на наши пари зад граница. Докладва Н. Гуговски.
[...]
По точка 3. Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за сведение докладната записка относно провеждане мероприятия по ограничаване
незаконното изнасяне на наши пари зад граница.

[...]
София, 4 юли 1967 г.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УС  НА  БНБ: К. Несторов
          СЕКРЕТАР  НА  УС  НА  БНБ: Л. Момекова
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До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ

Т   У   К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от НЕЙЧО СТОЯНОВ ГУГОВСКИ
Директор на дирекция „Емисионно-
Касова“ при Банката.

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия по ограничаване
незаконното изнасяне наши пари зад граница.

Другарю Председател,

В изпълнение на решението на Управителния съвет на Банката от 12 май тази година, док-
ладваме Ви резултатите от работата по провеждане на мероприятия за ограничаване изнасянето на
български пари от наши и чужди граждани, заминаващи за чужбина.

За обезпечаване на валутния монопол в страната и ограничаване на незаконното изнасяне
на левове от наши граждани, работна група от представители на Министерството на финансите,
Българската народна банка и на други ведомства изработи мероприятия, които бяха одобрени от
министъра на финансите. За изпълнението на тези мероприятия се извърши следното:

Отпечатани бяха листовки-указания по спазване на валутния режим, предназначени за на-
ши и чужди граждани. Указанията са изпратени до всички банкови клонове, граничните валутни
бюра и по-големите бюра във вътрешността на страната. Увеличи се размерът на валутата, отпус-
кана на лица, пътуващи за чужбина на собствени разноски.

В началото на м. юни беше публикувана статия във вестник „Работническо дело“ на тема –
за „Митнически контрол“.

Друга статия на тема „Спазването на валутния режим – основно задължение на граждани-
те и гостите на нашата страна“ е дадена за печатане.

На 12 т. м. вестник „Поглед“ публикува обширно интервю на зам.-министъра на финанси-
те др. Баждаров. В интервюто се засегнаха въпроси, свързани със Закона за сделките с валутни
ценности и валутния контрол.

През този период в различни вестници се публикуваха 4 статии за констатирани валутни
нарушения от митническите органи.

Министерството на финансите разработи и с писмо № 1117 от 4 май тази година изпрати
на И[зпълнителния] К[омитет] на О[кръжния] Н[ароден] С[ъвет] беседа на тема „Ролята и значе-
нието на валутния и митническия режим в  НР България“ с указания беседата да бъде изнесена по
местните радиостанции; от 22 окръга се получиха сведения, че беседата е получена, размножена и
изпратена на всички общински народни съвети и предприятия на местно подчинение за изнасяне
на специални радиопредавания по радиотранслационните възли.

В местните вестници във Варна и Враца са публикувани интервю и статия в духа на бесе-
дите.

В Габровски окръг изнасянето на беседите е приключило преди първи юни. В Търговище
беседата е разгледана с голям интерес и се преценява като навременна и спомагаща за затягане на
установения валутен и митнически режим.

В Шуменски и Варненски окръг е осигурено изнасянето на беседите по линията на органи-
зациите на Отечествения фронт [ОФ] и пр.

Националният съвет на ОФ прие с някои съкращения отпечатването на 15,000 бр. брошура-
та с беседата на валутния и митническия контрол, която в настоящия момент се намира под печат.

Отпечатаните беседи от Националния съвет на ОФ ще се ползуват и от Ц[ентралния]
С[ъвет] на профсъюзите. Бюрото за туризъм „ПИРИН“ преди заминаване на групите за чужбина,
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събира пътуващите и им разяснява валутно-митническите разпоредби, раздава им заедно с програ-
мите и извлечения от Инструкцията за пътуване в чужбина, а така също и листовки-указания за
правата и задълженията на българските граждани при пътуването им в чужбина, издадени от Бъл-
гарската народна банка.

Управлението на митниците се е договорило със Студията за хроникални и документални
филми за заснемане на някои по-интересен случай от практиката на митническите служители при
откриване на по-крупни контрабанди, които да бъдат пуснати по екраните в страната.

Уреден е въпросът с връчването на валутно-митнически декларации на гражданите при
предаване на паспортите, което дава възможност на гражданите предварително да се запознаят с
правата и задълженията си при преминаване на границата. За по-добра информация по тези въп-
роси на гара София се използува магнетофонна уредба на няколко езика. Същата се използува
предимно в международните влакове. Предвижда се да се снабдят с такива магнетофони и Русен-
ската, Варненската, Свиленградската и други ЖП гари.

Издадена е заповед от министъра на финансите, съгласно която началниците на митниците
се задължават да уведомяват писмено предприятията и партийните организации, в които работят
и членуват извършителите на митнически и валутни нарушения, като техните деяния се правят об-
ществено достояние.

За отстраняване на икономическите предпоставки за валутно-митнически нарушения, Уп-
равлението на митниците е изготвило доклад за намаляване цените на стоките, които се внасят от
чужбина. Докладът е даден на Управление „Валутно“ за съгласуване.

Управлението на митниците подготвят албум със снимки и технически данни за всички ви-
дове коли, преминаващи границата, с показване на местата, където е възможно да се укрият стоки-
те. Албумът ще съдържа около 3.000 снимки. В преустройството на контролно-пропускателния
пункт Калотино е предвидено съоръжение, създаващо по-добри условия за преглед на моторните
превозни средства. Такива съоръжения са предвидени и в разширението на контролно-пропуска-
телните пунктове Дунав мост и Кап[итан] Андреево.

Сключен е договор за съревнование между Столичната, Русенската и Свиленградската мит-
ница, като един от показателите на този договор е засилване борбата с контрабандата. В резултат
на това през първото тримесечие на тази година са открити повече нарушения, отколкото за съ-
щия период на миналата година.

При извършените проверки за времето от 1 януари до 15 април тази година митническите
органи са конфискували 24,443 лева от 546 нарушители. Конфискувана е също и чужда валута от
3,300 лева, от които щатски долари за 1,000 лева. Посочените суми са заловени в най-различни ка-
тегории пътници.

В заключение може да се каже, че проведените мероприятия и взетите мерки за по-ната-
тъшното разясняване и засилване на контрола по спазване на валутното законодателство ще изиг-
раят голяма роля в това отношение. Съществуват обаче икономически и други предпоставки, ко-
ито стимулират износа на наши пари. Това са ниските цени на някои стоки, особено в Съветския
съюз и ГДР, които страни се посещават най-много от наши туристи. Незаконният износ на пари от
граждани, които отиват в чужбина като индивидуални туристи чувствително ще намалее, като се
изхожда от увеличаване разхода на закупуваната от тях валута.

Нарушенията в по-голямата си част се извършват от организираните туристи, чрез Балкан-
турист, тъй като на същите се отпускат за дребни разходи малък размер валута. От друга страна
проверките, които се извършват от митническите органи, не дават цялостни резултати. Първо,
времето, с което разполагат на граничните пунктове, не позволява да се извършват цялостни про-
верки на всички пътуващи за чужбина. Например от един влак, може да се извършат пробни про-
верки на 15-20 души, а пътуващите са средно от 300-400 души. Освен това в крайно унизително
положение изпадат, както органите на митницата, така и гражданите при тези проверки, тъй като
се извършва цялостно събличане.

Такива проверки би следвало да се извършват при съмнение или сигнали. Предвид на тези
затруднения ние правим следните предложения:

1. Разясняването на валутното законодателство всред гражданите ще продължава и за нап-
ред в най-различни форми.
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2. Проверките на митническите органи също ще продължава. Особено цялостни проверки
ще се извършват на заминаващите туристи за капиталистически страни.

3. Да се възложи на Б[ългарска] В[ъншнотърговска] Б[анка] да проучи въпроса за ощетя-
ването на нашата страна от износа на наши пари в социалистическите страни, след компенсиране-
то им от извършвания внос по същия начин на социалистическа валута.

4. Ако резултата от тези проучвания се окаже неблагоприятен за нашата страна, то да се
обсъди въпросът двустранно с ГДР, СССР, Унгария, и Полша, обмяната на пари за дребни разхо-
ди до 10 лв. да се извършва срещу талони, издадени от съответната страна.

За сега този начин се практикува с Чехословакия и Румъния и износа на наши пари за тези
страни е в рамките на 10 лева.

5. Да се предложи на Министерството на финансите – Управление „Митници“ обсъждане
на въпроса за увеличение митото за внасяните някои видове стоки с по-висока стойност, като ма-
шини, килими, прахосмукачки и други, независимо от начина, по който е придобита валутата за
закупуването на предметите.

ДИРЕКТОР: Н. Гуговски
[Върху документа – надпис:] К. Несторов
За заседание на Управителния съвет [- - -]
1.VII.[1]1967

ЦДА, ф. 132, оп. 29, а.е. 1, л. 754–755, 757, 799–802. Оригинал. Машинопис.

№ 569

ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ДИМИТЪР ПОПОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ТОДОР ЖИВКОВ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА КРЕДИТНИЯ И КАСОВИЯ
ПЛАН НА БНБ ЗА 1968 ГОДИНА

София, 26 декември 1967 г.

Поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ТОДОР ЖИВКОВ
Т   У   К

Д О К Л А Д
от ДИМИТЪР ПОПОВ – Министър на финансите и

КИРИЛ НЕСТОРОВ – Председател на Българската народна банка

ОТНОСНО: утвърждаване проектите на кредитния и касовия планове
на Българската народна банка за 1968 година

Другарю Председател,

В изпълнение на т. т. 4 и 15 от 65-то постановление на Министерския съвет от 30.ХII.1966
год. за реорганизация на банковата система, представяме за утвърждаване от Министерския съвет
проектите на годишен кредитен план за оборотни нужди и годишен касов план на Българската на-
родна банка за 1968 година.
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I. КРЕДИТЕН ПЛАН

Проектопланът на банката за кредитиране предприятията за оборотни средства за 1968 го-
дина е разработен на база очакваното изпълнение на народностопанския план и бюджета за 1967
г., преценките за очаквания размер на банковите кредити и източниците за оборотни средства за
1967 година, данните по народностопанския план и бюджета за 1968 година и данните от банкови-
те клонове по проектоплановете на предприятията за 1968 година.

В сравнение с ползуваните кредити към 31.ХII.1966 година кредитите за оборотни нужди
общо в народното стопанство към 31.ХII.1967 година очакваме да нараснат с 361,9 млн. лева или
с 9,0%, а по проектоплана към 31.ХII.1968 година предвиждаме да нараснат спрямо очакваното
изпълнение с 345,1 млн. лева или 10,9%.

По народностопански отрасли, обслужвани от съответните главни дирекции при Банката,
предвиждаме следното нарастване на кредитите:

(в млн. лева)

Фактич. План Очакв. Проекто- Откло- В
изпълн. 31.ХII. изпълн. план за нение процент

към 1967 г. към 31.ХII. графи 5:4
31.ХII. 31.ХII. 1968 г. 5:4
1966 г. 1967 г.

1 2 3 4 5 6 7

Заеми на промишлеността и
строител[ството] 1 276,1 1 349,5 1 483,6 1 584,0 + 100,4 106,8
Заеми на селското стопанство 130,2 119,8 154,6 150,2 -     4,4 97,2
Заеми на търговията, транспорта
и комун[алните] предприятия 1 164,7 1 254,4 1 141,9 1 273,5 + 137,6 112,0
Заеми на външната търговия 350,2 354,2 403,0 417,5 +   14,5 103,6
Кредитен резерв - 40,0 - 100,0 + 100,0 -

                           Всичко 2 921,2 3 117,9 3 183,1 3 531,2 + 348,1 110,9

Кредитите в промишлеността и строителството към 31.ХII.1967 година очакваме да възле-
зат на 1 463,6 млн. лева или ще превишат плана с 134,1 млн. лева, т.е. с 10%. По редовните заеми
очакваме превишение на плана с 61 млн. лева, а по просрочените – със 73,1 млн. лева.

По-съществени превишения в редовните заеми очакваме по следните видове заеми:
По заемите за временни нужди – 28 млн. лева, главно поради разрешени заеми на предпри-

ятията от системата на Министерството на машиностроенето в размер на 17,7 млн. лева и на Ми-
нистерството на химията и металургията в размер на 5,5 млн. лева за покриване на очакваните ос-
татъци от суровини и материали към 1.I.1968 година, обявени като преходни запаси по силата на
399-то решение на Министерския съвет от 12.ХI. т.г. Тези материали ще бъдат вложени в произ-
водството през 1968 година.

По заемите по специални разпореждания – 20,6 млн. лева, в това число на ДСО „Родопа“ в
размер на 18,0 млн. лева.

По заемите за нередовни запаси, очакваното превишение се дължи на отпуснатия заем на
МК „Кремиковци“ в размер на 8,7 млн. лева срещу свръхнормативно натрупване от фероманган,
материали и запасни части.

По заемите за планови запаси – 7,2 млн. лева, главно в текстилната промишленост, във
връзка с допълнително разрешен заем на ДИП „Руно“ за кредитиране на надпланово изкупената
вълна от 1 114 тона за 9,1 млн. лева, както и поради останала на склад по-скъпа мериносова и ме-
риносоподобна вълна за сметка на груба и полугруба вълна.

Същевременно при предприятията към Министерството на хранителната промишленост
очакваме да не се усвоят планираните кредити за изкупуване в размер на 6,2 млн. лева, а при пред-
приятията към ДСО „Родопа“ – с 9,9 млн. лева поради намаление на преходните остатъци от ме-
со и месни произведения в резултат на преизпълнение на плана за реализацията и неизпълнение на
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плана за изкупуване на месото. Към 30.ХI.1967 година планът за реализацията на месо и месни
произведения е преизпълнен с 1 955 тона, а планът за изкупуването не е изпълнен с 4 920 тона.

Очакваме също да не се усвоят планираните кредити на предприятията към ДСО „Българ-
ска захар“ с 9 млн. лева поради преизпълнение на плана за реализацията на захар – отпуснати 10
хил. тона главно на ДСО „Винпром“ за 3,4 млн. лева и намаление вноса на кубинската захар с око-
ло 25 хил. тона за 6 млн. лева.

Същевременно се очаква превишение на кредитите с 21 млн. лева при ДСО „Зърнени хра-
ни“, в резултат на осъществени надпланови запаси по хлебофуражния баланс, поради добрата ре-
колта през т.г. Очаква се да бъде превишен планът към 31.ХII.1967 г. за зърненохлебните култу-
ри с 157 хил. тона, за слънчогледовото семе с 99 хил. тона и др.

Планираните кредити за оборотни средства на строителните и монтажните организации за
1967 година се очаква да не бъдат усвоени с 10 млн. лева в резултат на намаление на плана за ка-
питалните вложения.

Следва да се отбележи, че очакваното изпълнение на кредитите в промишлеността към
31.ХII.1967 г. нарастват спрямо фактическото изпълнение на 31.ХII.1966 г. със 195 млн. лева или
със 17,7%, докато обемът на общата промишлена продукция нараства с 13,4%. По-бързият темп
на нарастване на кредитите в промишлеността от ръста на общия обем на промишлената продук-
ция за 1967 година се дължи до голяма степен на забавяне обръщаемостта на оборотните средст-
ва в този отрасъл в резултат на наличието на значителни свръхнормативни запаси от стоково-ма-
териални ценности. Натрупани свръхнормативни запаси от суровини и материали, които не са
вложени в производството през годината, има главно в машиностроенето, черната и цветна мета-
лургия, химическата промишленост и др. Заемите срещу свръхнормативните запаси са отнесени в
просрочие, а една част от тези запаси се кредитират от банката по разпореждания на Министерс-
кия съвет. Само при МК „Кремиковци“ банката е покрила с кредити свръхнормативни запаси и за-
губа за 36 млн. лева. Подобни случаи могат да се посочат и за редица други предприятия от маши-
ностроенето, цветната металургия, химическата промишленост и др. Всичко това води до забавя-
не обръщаемостта на оборотните средства.

За големия ръст на кредитите в промишлеността към 31.ХII.1967 година спрямо фактичес-
кия им размер за 1966 година съществено влияние оказва и нарастването на просрочените заеми.
Спрямо фактическия им размер на 31.ХII.1966 година очакваме към 31.ХII.1967 година просроче-
ните заеми да нараснат с 51 млн. лева или с 29%. Най-голям абсолютен размер просрочени зае-
ми – 98 млн. лева към 30.IХ.1967 г. са допуснати от предприятията към Министерството на маши-
ностроенето, които представляват 41% от общия размер на просрочените заеми за цялата про-
мишленост. Само ДСО „Балканкар“ има 23,3 млн. лева, ДСО „Елпром“ – 18 млн. лева, ДСО „Ме-
талообработващи машини“ – 14 млн. лева, ДСО „Тежко и общо машиностроене“ – 14,6 млн. лева
и др. Размерът на просрочените заеми за четирите обединения представлява 71,7% от общата су-
ма на просрочените заеми за предприятията към това министерство. Значителен е абсолютният и
относителен размер на просрочените заеми и на предприятията към Министерството на химията и
металургията – 63,9 млн. лева, което представлява 27% от общата сума на просрочените заеми в
промишлеността. Просрочие допуснаха предприятията към ДСО „Черна металургия и рудодо-
бив“ – 36 млн. лева, ДСО „Цветна металургия и рудодобив“ – 13 млн. лева, ДСО „Нефтохим“ – 8
млн. лева и др.

Голям е размерът на просрочените заеми и на предприятията към Министерството на лека-
та промишленост – 20,8 млн. лева, Министерството на хранителната промишленост – 11,6 млн. ле-
ва и др.

Основни причини за наличието на голямото просрочие на банковите заеми в промишле-
ността е резултат на изключени от кредитиране суровини и материали, незавършено производст-
во и готова продукция, наличие на свръхпланови загуби, неприети за кредитиране вземания, нали-
чие на дебиторска задлъжнялост и пр.

Големият размер на просрочените заеми в редица ведущи предприятия от Министерството
на машиностроенето, Министерството на химията и металургията и други говори за съществува-
нето на сериозни слабости в работата на промишлените предприятия, което налага да се вземат
бързи мерки не само от страна на банката, но и от страна на съответните министерства и държав-
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ни стопански обединения.
Кредитите на предприятията от промишлеността и строителството за 1968 година предвиж-

даме в размер на 1 584 млн. лева или със 100,4 млн. лева в повече от очакваното изпълнение към
31.ХII.1967 година, което представлява 6,8%, при нарастване обема на промишлената продукция
с 10,6% и ръста на строителното производство 18,2%. Със запланирания по-нисък темп на нарас-
тване на кредитите през 1968 година от ръста на общата промишлена продукция и обема на стро-
ително-монтажните работи ще се създадат предпоставки за мобилизиране усилията на промишле-
ните предприятия за по-ефективно използуване на оборотните си средства, чрез ликвидиране на
свръхнормативните натрупвания, ограничаване на загубите, намаляване на дебиторската задлъж-
нялост и пр., което в крайна сметка ще доведе до ускоряване обръщаемостта на оборотните сред-
ства и на банковите кредити.

При планирането на кредитите на предприятията и държавните стопански обединения сме
взели под внимание предвидения в народностопанския план за 1968 година ръст на производстве-
ната им програма и предвидения от Министерството на финансите ръст на оборотните средства.
Следва да отбележим обаче, че при утвърждаването на нормативите на оборотните средства Ми-
нистерството на финансите предвижда ускоряване на обръщаемостта им средно с около 7%, като
за отделни подотрасли този процент е диференциран. Заложеното ускорение на обръщаемостта на
оборотните средства изисква мобилизиране усилията на предприятията и засилване контрола от
страна на банката за най-ефективното използуване на оборотните средства, за осъществяване за-
данието за ускоряване на тяхната обръщаемост. В случай, че по една или друга причина предпри-
ятията не постигнат това ускорение, банката ще бъде изправена пред затруднения при изпълнени-
ето на кредитния план за 1968 година.

С най-голямо увеличение, отговарящо на ръста на програмата, планираме кредитите по
оборота на ДСО „Химическа промишленост“ – с 16%, при ръст на програмата 26,6%, на ДСО
„Черна металургия и рудодобив“ – съответно 14% и 18,9%, на ДСО „Пластмаса и каучук“ –
11,4% и 20,4%, на ДСО „Балканкар“ – 14,4% и 23,2%, ДСО „Металхим“ – съответно 11% и
44,9% и др.

С увеличение от 39 млн. лева или 6% планираме кредитите на предприятията от хранител-
но-вкусовата промишленост, при нарастване обема на промишлената продукция по плана за 1968
година с 6,1%. Планираният размер на кредитите е съобразен с плана за изкупуване на селскосто-
пански произведения и остатъците по хлебофуражния баланс. Най-голямо завишение на кредити-
те планираме на ДСО „Винпром“ – 20 млн. лева или 15%, при ръст на програмата 15,2%.

С нарастване от 8 млн. лева предвиждаме кредитите на ДСО „Зърнени храни“ в резултат на
планираните по-големи наличности към 31.ХII.1968 г. по хлебофуражния баланс в сравнение с
31.ХII.1967 г. Завишение се предвижда на остатъците от ечемик и овес с 6 000 тона, на царевица –
с 10 хил. тона, на оризова арпа – с 3 000 тона на обща стойност около 7 млн. лева и др.

Предвиждаме също увеличение от 15,4 млн. лева и на заемите за образуване на планови за-
паси, главно при ДСО „Вълнена и копринено-текстилна промишленост“, респ[ективно] ДИП „Ру-
но“ – 11 млн. лева. През 1968 г. се предвижда изкупуването на около 14 хил. тона вълна за 123
млн. лева срещу 11,8 хил. тона за 1967 г. за 110 млн. лева.

Планираните кредити на строително-монтажните организации за оборотни средства са оп-
ределени на база плановия обем на строително-монтажните работи за 1968 г., който възлиза на
1 283 млн. лева или е увеличен с 23,9% спрямо очакваното изпълнение към 31.ХII.1967 г. При оп-
ределяне размера на кредитите се взе под внимание и относителния дял на банковия кредит в обе-
ма на строително-монтажните работи за предшествуващите години. Известно увеличение на кре-
дитите е предвидено във връзка с по-големия ръст на жилищното строителство и строителството
по реда на самооблагането, при което банката попълва с кредит и собствените оборотни средства
на строително-монтажните организации.

Във връзка с изграждането на кредитния план считаме за необходимо да отбележим някои
нерешени с народностопанския план за 1968 година въпроси, които ще дадат неблагоприятно от-
ражение върху неговото изпълнение.

Остава нерешен въпросът с реализацията на енергийната смес при ДМП „Г. Димитров“ –
Перник, която през 1968 година ще бъде увеличена с още 100 хил. тона и ще заангажира около 2
млн. лева от оборотните средства на предприятието. Това увеличение се дължи главно на преиз-
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пълнение на плана за преработката на нискокачествени въглища, от което се получава по-голям
отпадък от ниска класа.

Поради намаляване на запасите от оловно-цинкова руда и понижаване на металното съдър-
жание не е осигурено използуването на пълния капацитет на производствените мощности както в
рудодобива, така и при обогатяването. През 1968 година се предвижда намаляване производство-
то на оловно-цинкова руда с 5,3% и на оловно-цинков концентрат с 5,8%. При това положение
считаме, че износът на олово и цинк на блокове следва да бъде намален с оглед създаване на ре-
зерви от тези метали за развитието на нашата металургия.

Открит остава и въпросът с производството на някои видове продукция на цветната мета-
лургия, включена в плана за 1968 г., за която няма осигурен пласмент, както в страната, така и за
износ. По плана на МОК „Медет“ за 1968 година е предвидено производство на молибденов кон-
центрат за 2 млн. лева, който не е обвързан с договори за реализация. Не е решен въпросът и с ре-
ализацията на 145 хил. тона сярна киселина, произведена от МДК „Г. Дамянов“ – Пирдоп.

Недоговорирана продукция има и при предприятията към ДСО „Нерудни изкопаеми“ в раз-
мер на около 2,2 млн. лева (100 т. азбестово влакно, 5 000 тона каолин обогатен, 2 128 тона барит
и концентрат, 1 498 тона флуорит и концентрат, 3 500 тона огнеупорни глини, 1 030 тона бетонит
и др.).

Кредитите на селското и горското стопанство към 31.ХII.1967 г. са утвърдени в размер на
119,8 млн. лева. Очакваме същите да възлезат на 154,9 млн. лева, или с 35,1 млн. лева в повече.

Превишението е по заемите за сезонни разходи и е предимно при ТКЗС. В някои райони на
страната като Варненски, Сливенски, Хасковски, Великотърновски и др. окръзи вследствие нане-
сените им щети от природни бедствия, ТКЗС прибягнаха до извършване на непланирани разходи
в материали и труд във връзка с повторната обработка на пострадалите площи и презасяването им
с други култури. Поради закъсняване реализацията на тютюните в някои окръзи, дължащо се на
липса на необходимите складови помещения, ДСО „Тютюнева промишленост“ ще изкупи значи-
телно по-малки количества тютюни от първоначално предвидените. Само в Кърджалийски окръг
се очаква през четвъртото тримесечие да бъдат изкупени 1 800 тона тютюни в по-малко от пред-
видените, което ще доведе до нарастване на първоначално определените кредити на ТКЗС. Тако-
ва е положението и в Хасковски, Шуменски, Кюстендилски и др. окръзи. За нарастване обема на
кредитите на ТКЗС оказа влияние и предсрочната доставка на някои производствени материали,
изплатените в повече суми за фонд „Пенсиониране на земеделските стопани–кооператори“, съоб-
разно завишените нормативи за извършване на отчисленията и др. Превишения на определените
кредити се очакват и при държавните земеделски стопанства, поделенията към ДСО „Горски сто-
панства и дърводобив“ и ДСО „Сортови семена“.

По останалите видове кредити отклоненията от плановите предвиждания са незначителни.
Кредитите на селското стопанство към 31.ХII.1968 година планираме на сума 150,2 млн.

лева, т.е. намаление от 4,7 млн. лева от очакваното изпълнение към 31.ХII.1967 година.
Въпреки че производствената програма в селското стопанство нараства, кредитите към

31.ХII.1968 година почти се запазват на равнището в края на 1967 година. Това е свързано с на-
растване на собствените оборотни средства и средствата по специалните фондове на ТКЗС, което
отразява процеса на тяхното организационно и финансово укрепване. По предварителни данни
прирастът на собствените средства на ТКЗС за 1967 година се очаква да възлезе на над 100 млн.
лева общо за страната. С този прираст на собствените средства ще бъдат посрещнати разходите,
свързани с увеличената производствена програма на ТКЗС през 1968 година, които по наши прес-
мятания ще превишат с около 108 млн. лева извършените разходи през 1967 година.

Кредитите на ДЗС, държавните горски стопанства и ДСО „Сортови семена“ също се задър-
жат на равнището от 1967 година в резултат на предвиденото по-ефективно използуване на обо-
ротните им средства, което ще доведе до по-бързата им обръщаемост и до икономия на средства,
в това число и на банкови кредити.

Кредитите на търговията, транспорта и комуналните дейности при план 1 254,4 млн. лева
очакваме да възлязат към 31.ХII.1967 година на 1 141,9 млн. лева, т.е. с едно намаление от плана
в размер на 112,5 млн. лева или 9%.

Неусвояването на кредитите е главно по заемите по стокооборота и изкупуването – 140,4
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млн. лева. Главна причина за неусвояването на тези заеми е недостигането на планирания ръст на
стоковите фондове за 1967 година с около 48 млн. лева. Намаляването на стоковите наличности, а
оттам и на обема на кредитните вложения на банката в търговията е във връзка с преизпълнение-
то на плана по стокооборота, който само за изтеклите 11 месеца е преизпълнен с 2,4%. Независи-
мо от положителната му страна, преизпълнението на плана по стокооборота доведе до обеднява-
не на стоковите фондове, доколкото не се осигури своевременно редовното им попълване с нови
стоки в съответна асортиментна структура, отговаряща на нуждите на платежоспособното търсе-
не. Недостатъчният приток на нови стоки, от една страна, и преизпълнението на плана по стокоо-
борота, от друга, доведе до намаляване на преходните остатъци в началото на годината в някои ра-
йони на страната и до липса на редица други стоки, като вълнени тъкани, вълнен трикотаж, мебе-
ли, отоплителни и готварски печки, електродомакински материали и др. Липсата на търсени от на-
селението стоки е свързано и със слабости в работата на търговските предприятия; тя води до не-
пълно покритие на създадената покупателна сила на населението и до затруднения при регулира-
нето на паричното обръщение.

Независимо от непълното усвояване на планираните кредити в търговията, някои предпри-
ятия ще ползуват повече кредити от първоначално определените им. Така например, предприяти-
ята на ДСО „Булгарплод“ ще превишат определения им кредит по стокооборота и изкупуването
със 7,2 млн. лева, поради неизпълнение на плана за износа и свързаното с това натрупване на зна-
чителни количества амбалаж и в резултат на извършен авансов внос на някои видове амбалажни
материали. Очакваме да бъдат превишени също така заемите за нередовни запаси със 7,5 млн. ле-
ва във връзка с новоразрешени заеми през четвъртото тримесечие на 1967 година на търговски
предприятия, засегнати от реорганизацията по 66-то постановление на МС от 1966 година за сто-
ково-материални ценности, кредитирани до 30.IХ.1967 година с редовни заеми и заемите по спе-
циални разпореждания с 4,7 млн. лева – поради ползувани заеми от окръжните кооперативни съ-
юзи и потребителните кооперации срещу бъдещи постъпления по фонд „Регулиране цените на
дребно“ за обезценка на залежали стоки и др.

Не ще се усвоят напълно определените им заеми по стокооборота и на предприятията от
системата на материално-техническото снабдяване – във връзка с изменения начин на кредитира-
не авансовия и предсрочен внос, по силата на който за авансово и предсрочно внасяните сурови-
ни и материали се кредитират вече предприятията-потребители, а не снабдителните предприятия.
В резултат на това се получава трансформиране на кредитите; намаляват кредитите на снабдител-
ните предприятия, а нарастват тези на промишлените предприятия-потребители.

Просрочените заеми на търговските, транспортните и комуналните предприятия към
30.ХI.1967 г. възлизат на 68,7 млн. лева. Просрочието е главно в търговията и е резултат на неиз-
пълнението на плана по стокооборота от отделни предприятия, на отклонени оборотни средства в
дебитори, начети, подотчетни лица, на разкрити и изключени от кредитиране залежали, дефектни,
демодирани стоки и др. Просрочените заеми, образувани в резултат на неизпълнението на плана
по стокооборота от страна на отделни търговски предприятия и организации, подлежат на закри-
ване в началото на 1968 г.

Кредитите на търговията, транспорта и комуналните дейности към 31.ХII.1968 година
предвиждаме в размер на 1 279,5 млн. лева. Спрямо очакваното изпълнение в края на 1967 годи-
на същите нарастват със 137,6 млн. лева. Увеличението е предимно по заемите по стокооборота и
изкупуването и е определено на база на разчетения по народностопанския план ръст на стоковите
запаси в края на 1968 г., като се взе под внимание и нарастването на собствените оборотни сред-
ства. При уточняване размера на банковия кредит се взеха под внимание блокираните собствени
средства на държавните търговски предприятия на сума 31 млн. лева по 66-то постановление на
Министерския съвет от 1966 г. С тези средства бе намален обемът на банковия кредит.

Кредитите на външната търговия при план към 31.ХII.1967 г. 354,2 млн. лева очакваме да
бъдат усвоени в размер на 403 млн. лева или с 48,8 млн. лева над плана. Това превишение се дъл-
жи на значително нарастване на просрочените заеми – вместо 35 млн. лева по плана към
31.ХII.1967 г., същите се очаква да възлязат на 85 млн. лева или с 50 млн. лева повече.

Наред със значителното нарастване на просрочените заеми, очакваме редовните заеми по
вноса и износа да достигнат планирания размер 300,5 млн. лева, главно поради засиленото изкупу-
ване на стоки в края на годината, които ще се изнасят през 1968 г.
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Просрочените заеми в системата на външната търговия са нараснали към 30.ХI.1967 г. в
сравнение с 30.IХ. с.г. с 24,7 млн. лева, което увеличение възлиза на 28%. Просрочие са допусна-
ли предприятията: „Рудметал“ – увеличение с 2,0 млн. лева, „Техноекспорт“ – със 767 хил. лева,
ДСО „Родопа“ – с 1,7 млн. лева, „Балканкар“ – с 3,8 млн. лева, „Булгарплод“ – с 2,8 млн. лева,
„Българска захар“ – с 4,8 млн. лева, „Булгаркооп“ – с 25,8 млн. лева, „Техноимпорт“ – с 5,4 млн.
лева и др. Увеличението на просрочените заеми свидетелствува за влошаване финансовото състо-
яние на външнотърговските предприятия. Основните причини за нарастване на просрочените за-
еми са ползуваните кредити за отклонени оборотни средства в залежали вносни и износни стоки и
замразени вземания от страната и чужбина, неизплатени доставки на машини и съоръжения, вне-
сени от чужбина, поради липса на лимитни средства и неоформянето им в банкови кредити по ре-
да на 173-то министерско разпореждане от 2.VI.1967 г., непокрити ценови разлики по износа,
вследствие отклонение от определените нормативи и др.

Кредитите на външната търговия към 31.ХII.1968 г. планираме в размер на 417,5 млн. ле-
ва или с едно увеличение от 3,6% спрямо очакваното изпълнение за 1967 г. Като имаме предвид,
че стокообменът с чужбина за 1968 г. се предвижда да нарасне с 9,6%, планираният ръст на кре-
дита за 1968 г. е напрегнат, но реализуем, с оглед на мероприятията, които ще бъдат проведени за
ускоряване обръщаемостта на оборотните средства в системата на външната търговия.

Предвиждаме кредитен резерв в размер на 100 млн. лева във връзка със значителното нап-
режение по кредитите за 1968 г. Необходимостта от по-голям кредитен резерв се обуславя и от
преминаването от тримесечни към годишен кредитен план. Следва да отбележим, че кредитният
резерв за 1967 г. се оказа крайно недостатъчен.

Източниците по кредитния план, за сметка на които се осъществява краткосрочното креди-
тиране през 1966 година, очакваното изпълнение за 1967 година и по проектоплана за 1968 годи-
на се виждат от следните данни:

(в млн. лева)

ИЗТОЧНИЦИ Фактич. Планиран Очакван Планиран Отклон. % на
остатък остатък остатък остатък гр. 5 гр. 5
31.ХII. 31.ХII. 31.ХII. 31.ХII. спрямо към
1966 г. 1967 г. 1967 г. 1968 г. гр. 4 гр. 4

1. Фондове на банката 229,8 236,2 236,2 236,2 - 100,0
2. Разплащателни и фондови

сметки 598,2 626,2 564,5 601,0 +   36,5 106,5
3. Сметки с бюджетите 272,7 300,2 265,5 289,6 +   24,1 109,2
4. Преоценка от паричната

реформа 1952 година 111,6 111,6 111,6 111,6 - 100,0
5. Сметки на ДСК и ДЗИ 779,3 831,8 959,1 1 605,7 +   46,6 104,9
6. Други пасиви 900,6 1 036,8 1 083,2 1 287,1 + 203,9 118,8

             Всичко: 2 892,2 3 142,8 3 220,1 3 531,2 + 311,1 109,7

В сравнение с фактическия размер на източниците по кредитния план за оборотни средст-
ва към 31 декември 1966 година към 31 декември 1967 година се очаква те да нараснат с 327,9
млн. лева или с 11,2%, а към 31 декември 1968 година спрямо очакваното изпълнение – с 311,1
млн. лева или 9,7%.

В източниците за кредитиране на предприятията за оборотни нужди през 1967 година нас-
тъпиха някои структурни промени, произтичащи от приложението на 65-то постановление на Ми-
нистерския съвет от 30.ХII.1966 година за реорганизацията на банковата система. С това поста-
новление Българската народна банка бе задължена да използва източниците си при строго разгра-
ничаване на ресурсите за кредитиране на капитални вложения от ресурсите за кредитиране на обо-
ротните нужди. Вследствие на прегрупирането на източниците, фондовете на банката са включе-
ни като ресурс за кредитиране на оборотните средства на народното стопанство. Техният остатък
след реорганизацията на банковата система на 31.ХII.1966 година възлиза на 229,8 млн. лева.
Предвиждаме фондовете на банката към 31.ХII.1967 година да нараснат с 6,4 млн. лева, което
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представлява 75% от реализираната печалба на Българската инвестиционна банка за 1966 година.
По остатъците на разплащателните и фондовите сметки на предприятията към 31.ХII.1967

година се очертава намаление както спрямо плановите предвиждания за 1967 година, с 61,7 млн.
лева, така и спрямо фактическия им остатък към 31.ХII.1966 година с 33,7 млн. лева. Намаление-
то е по сметките на предприятията от селското и горското стопанство и се дължи главно на очак-
ваното задържане реализацията на тютюните в Шуменски, Хасковски, Кърджалийски и други ок-
ръзи, както и на неблагоприятните климатически условия (градушки, природни бедствия) през
настоящата година.

За 1968 година остатъците по разплащателните и фондови сметки планираме с 36,5 млн.
лева или с 6,5% повече от очакваното изпълнение към 31.ХII.1967 г., което е съобразено с разви-
тието им през минали години и с особеностите, които се очертават през настоящата година.

При определянето размера на разплащателните и фондовите сметки на селскостопанските и
горски предприятия и организации към 31.ХII.1968 година са взети предвид разпоредбите на т. 19
от постановление № 52 на Министерския съвет от 9.ХII.1967 година за предоставеното право на
Министерството на финансите да ползува през 1968 година до 10 млн. лева от свободните средс-
тва по фонд „Пенсиониране на земеделски стопани кооператори“ за кредитиране на капитални
вложения в селското стопанство.

Очаква се остатъците по сметките на ДСК и ДЗИ към 31.ХII.1967 година да възлезат на
959,1 млн. лева, като само остатъкът на ДСК възлиза на 944 млн. лева. В този остатък не е вклю-
чен плановия прираст на влоговете в размер на 225 млн. лева, който бе насочен за кредитиране на
високоефективни капитални вложения съгласно 138-то разпореждане на Министерския съвет от
1965 година.

За 1968 година остатъците по сметката на ДСК предвиждаме да нараснат с 46,6 млн. лева,
като достигнат 990,6 млн. лева. В тази сума не е включен прираста на влоговете в размер на 270
млн. лева, който се предвижда да бъде използуван за кредитиране на високоефективни капитални
вложения. Освен това от средствата на ДСК се предвижда да бъдат заделени за 1968 година 60
млн. лева за покриване остатъка на незавършеното жилищно строителство за сметка на ДСК. Та-
зи сума е включена в плана за кредитиране на капиталните вложения за 1968 година. Нарастване-
то на остатъка на ДСК е предимно от лихви по специалния заем на бюджета и лихви, начислени по
остатъка є в банката.

Остатъкът по сметката на ДЗИ за 1968 година е планиран на равнището на 1967 година в
размер на 15 млн. лева, без да се предвижда приръст.

Средствата по сметките от групата „Други пасиви“ към 31.ХII.1968 година планираме в
размер на 1 287,1 млн. лева или 203,9 млн. лева повече от очакваното изпълнение. В тази група
сметки са включени измененията по валутните сметки на външнотърговските предприятия във
връзка със стокообмена с чужбина, измененията на другите сметки, свързани с плащанията по
краткосрочните и дългосрочни заеми, салдото на Министерството на външната търговия от цено-
вите разлики и плановите загуби, както и измененията в обема на паричното обръщение през 1968
година. Измененията на остатъците по другите сметки от тази група източници отговарят на дина-
миката на тяхното развитие.

II. КАСОВ ПЛАН

Изпълнението на годишния касов план на банката през 1967 година се определи от два ос-
новни момента в развитието на паричните доходи и разходи на населението.

Върху паричното обръщение се отрази преди всичко значителното нарастване на доходите
на населението, обусловено главно от даденото увеличение на заплатите на работниците и служи-
телите от всички отрасли на народното стопанство и от непроизводствената сфера, увеличението
на пенсиите на земеделските стопани-кооператори, както и увеличението на семейните добавки за
деца по Кодекса на труда. В резултат на това паричните доходи на населението надхвърлиха зна-
чително планирания размер; по баланса на паричните доходи и разходи на населението за 1967 го-
дина бе предвидено доходите на населението за годината да достигнат 5 833 милиона лева, а дейс-
твителният им размер се очаква да бъде около 6 101 милиона лева или 268 милиона лева повече,
т.е. 4,6%.
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От друга страна върху паричното обръщение се отрази и неблагоприятното съотношение
между нарастването на доходите на населението и разходите му, и преди всичко на разходите му
за покупка на стоки. По баланса за паричните доходи и разходи на населението бе предвидено до-
ходите на населението през годината да нараснат в сравнение с доходите за 1966 година с 8,2%, а
стокооборотът да нарасне с 9,2% или планираното нарастване на стокооборота изпреварва нарас-
тването на доходите на населението. Действителното нарастване както на паричните доходи на на-
селението, така и на стокооборота за годината е значително по-голямо от планираното, обаче съ-
отношението между темповете на нарастването им е обратно на предвиденото; очаква се доходи-
те на населението да нараснат спрямо отчетените за 1966 година с около 13,2%, а стокооборотът
да нарасне с около 11,2% или с 2 процента по-малко.

В условията на значителното нарастване на паричните доходи на населението и на изоста-
ващото от него нарастване на стокооборота, утвърдената по годишния касов план директива по
паричното обръщение за 1967 година няма да се изпълни. Предвидено беше през годината парич-
ното обръщение да нарасне в сравнение с размера му към 31 декември 1966 година с 45 милиона
лева, а действителното нарастване се очаква да бъде около 100 милиона лева или планираният раз-
мер на паричното обръщение ще бъде превишен с около 55 милиона лева.

Анализът на факторите, които обусловиха голямото нарастване на паричните доходи на на-
селението и изоставащото от него нарастване на разходите му показва следното:

Основното нарастване на паричните доходи на населението е от нарастването на фонда на
работната заплата. Очаква се фондът на работната заплата за годината да достигне около 3 450
милиона лева при планиран фонд 3 302 милиона лева, т.е. с превишение от около 148 милиона ле-
ва или 4,5%. Превишението на плановия фонд на работната заплата е резултат на няколко причи-
ни. На първо място то е във връзка с обстоятелството, че при утвърждаване на новите щатни таб-
лици размерът на заплатите в редица случаи се оказва по-голям от разчетния. На второ място пре-
вишението отразява чувствителното преизпълнение на производствените програми на промишле-
ните предприятия; за годината бе предвидено обемът на общата промишлена продукция да нарас-
не в сравнение с 1966 година с 12,2%, а се очаква нарастването да достигне около 13,4%. Влияние
за превишението на плановия фонд на работната заплата оказа и неизпълнението на предвидения
ръст на производителността на труда в някои отрасли на народното стопанство, като строителст-
вото и железопътния транспорт.

Паричните доходи на населението от ТКЗС също ще надхвърлят предвидените за годината,
като ще достигнат около 1 081 милиона лева при план 1 034 милиона лева и при реализирани до-
ходи за 1966 година 1 028 милиона лева. От друга страна, във връзка с взетото решение на Пър-
вия конгрес на трудово-кооперативните земеделски стопанства, през годината стопанствата пови-
шиха процента на авансирането на кооператорите и предявиха искания към банката за по-големи
суми от планираните. Средният процент на авансиране на кооператорите през годината се очаква
да достигне 65% срещу среден процент за 1966 година 61,8. В резултат на изложените причини
през годината на ТКЗС се очаква да се изплатят около 849 милиона лева при предвидени 810 ми-
лиона лева или 39 милиона лева повече. В сравнение с 1966 година плащанията на ТКЗС нарасна-
ха с 24,8 милиона лева или 3,0%.

Разходите на населението за покупка на стоки ще надхвърлят предвидените. Очаква се сто-
кооборотът за годината да достигне около 4 330 милиона лева при разчетен размер 4250 милиона
лева или 80 милиона лева повече. Въпреки това преизпълнение, нарастването на стокооборота
изостава от нарастването на паричните доходи на населението. Причината за това е несъответст-
вието на обема и структурата на стоковите фондове на платежоспособното потребителско търсе-
не, което през отчетната година се прояви още по-остро, вследствие голямото нарастване на па-
ричните доходи на населението. Срещу нарастването на доходите на населението не бе обезпече-
но също такова нарастване и на стоковите фондове. Обемът и нарастването на стоковите фондо-
ве се вижда от следните данни:
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Отчет за Очаквано Процент на
1966 г. за 1967 г. 1967 г. към

млн. лева млн. лева 1966 г.

Начални запаси на 1 януари 1 130 1 194 105,6
Постъпления през годината 4 010 4 485 111,8

Всичко стокови фондове за годината: 5 140 5 679 110,5
Средни стокови запаси 1 162 1 229 105,8

Докато паричните доходи на населението се очаква да нараснат през годината с около
13,2%, общата сума на стоковите фондове нараства с 10,5%, т.е. с 2,7 процента по-малко от ръс-
та на паричните доходи на населението. Тази именно диспропорция между доходите на населени-
ето и стокооборота и стоковите фондове доведе до задържане на пари в населението и до надпла-
ново нарастване на паричното обръщение през годината.

Значителна част от увеличените парични доходи на населението през годината се насочи
към спестявания в Държавната спестовна каса, което допринесе да се избегне още по-голямо на-
растване на паричното обръщение. За годината бе предвидено обикновените спестовни влогове
при Държавната спестовна каса да нараснат с 225 милиона лева и жилищно-спестовните влогове
с 45 милиона лева или общо влоговете да нараснат с 270 милиона лева. Очаква се действителният
прираст на обикновените спестовни влогове да достигне около 290 милиона лева и на жилищно-
спестовните около 60 милиона лева или общо 350 милиона лева. Относителният дял на паричните
доходи на населението, насочени към спестявания, се увеличи над планирания за годината, докато
относителният дял на доходите, насочени към покупка на стоки, не достига планирания; предвиде-
но бе през 1967 година населението да задели за спестявания 4,6% от доходите си, а действител-
ният процент се очаква да бъде 5,7. За покупка на стоки от държавната и кооперативната търговия
населението се предвиждаше да задели 67,1% от доходите си, а се очаква този процент да достиг-
не 64,9. Следователно, влогонабирането е поело част от свободните парични средства на населе-
нието, които са били предназначени за покупка на стоки, но не са употребени за тази цел. Остана-
лата част от свободните средства на населението, невъзвърнати чрез стокооборота, услугите и
влогонабирането, се отрази в надпланово нарастване на паричното обръщение.

***

Проектът на годишния касов план на банката за 1968 година отразява заложените в дър-
жавния народностопански план пропорции между показателите, които определят паричните дохо-
ди и разходи на населението и обема на наличнопаричния оборот. По баланса на паричните дохо-
ди и разходи на населението се предвижда паричните доходи на населението да нараснат спрямо
очакваните за 1967 година със 7,8%, който темп е значително по-нисък от средния за 1966 и 1967
година – 12,0%, но е близко до средногодишния темп за предшествуващите години. Срещу това
нарастване на паричните доходи на населението, по държавния народностопански план за 1968 го-
дина се предвижда стокооборотът да нарасне в сравнение с очаквания за 1967 година с 8,5%, а
стоковите фондове – с 10,3%. Това е правилна пропорция, която отговаря на изискването за здра-
во развитие на паричното обръщение. На основата на тези пропорции се предвижда паричното об-
ръщение да нарасне през годината с 50 милиона лева. Този размер на емисията е значително по-
нисък от очаквания за 1967 година – 100 милиона лева и от реализирания през 1966 година – 82,8
милиона лева. Планираният емисионен резултат за 1968 година е напрегнат. За да може да се из-
пълни, трябва да се положат всички усилия за спазване на предвидената по държавния народнос-
топански план пропорция между паричните и материалните ресурси на личното потребление –
между паричните доходи на населението и стокооборота и стоковите фондове.

Постъпленията и плащанията по основните показатели на проекта за касов план са опреде-
лени, както следва:

За заплати се предвиждат 2 845 милиона лева или 5% повече в сравнение с очакваните пла-
щания през 1967 година. Плащанията са определени въз основа на плановия фонд на работната
заплата за годината в размер на 3 619 хиляди лева, който в сравнение с очаквания за 1967 година
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нараства с 4,9%. Предвиденият темп на нарастване на плащанията за заплати е значително по-ни-
сък не само от високия темп за 1966 и 1967 година, в който е отразено даденото увеличение на
заплатите, но и от средногодишния темп за предшествуващите години.

Плащанията на ТКЗС са предвидени в размер на 895 милиона лева или с 5,4% нарастване
в сравнение с очакваните плащания за 1967 година. Планирането се извърши на база на оконча-
телно разплащане за 1967 година в размер на 370 милиона лева и аванси през годината 752 мили-
она лева. Предвижда се средният процент на авансирането на кооператорите през 1968 г. да дос-
тигне 67% срещу очакван процент за 1967 година 65, което съответствува на установената през
1967 година тенденция на увеличаване процента на авансирането. При планирането се отчете и
увеличението на плащанията на ТКЗС, което ще дойде от въведените помощи и обезщетения на
земеделските стопани-кооператори от месец септември 1967 година.

Чувствително увеличение се предвижда на разходното салдо от операциите на Държавна-
та спестовна каса. За 1968 година се планира известно задържане в темпа на нарастване на влого-
вете с оглед на очакваното по-пълно задоволяване на потребителското търсене; при очакван при-
раст на влоговете за 1967 година около 350 милиона лева, за 1968 година се предвижда прираст
325 милиона лева. Това намаление на прираста на влоговете безспорно ще се отрази в увеличение
на разходното салдо от операциите на Държавната спестовна каса. От друга страна върху разме-
ра на салдото ще окажат влияние и растящите плащания по заемните операции на Касата. При от-
читане на тези обстоятелства, разходното салдо от операциите на Държавната спестовна каса за
1968 година се определи в размер на 180 милиона лева срещу очаквано салдо за 1967 година 160,4
милиона лева.

Основната част от парите, които ще се изплатят от касите на банката през годината, се
предвижда да се върне чрез постъпленията от стокооборота. Предвижда се от стокооборота да
постъпят в налични пари 4 133 милиона лева или 9,5% повече от очакваните постъпления през
1967 година. Сумата се определи въз основа на плана за стокооборота за годината в размер на
4 700 милиона лева и планов процент на инкасацията 87,9. В сравнение с 1967 година процентът
на инкасацията е завишен с около 1,2 пункта, като се отчете предвиденото по разчета за стокообо-
рота намаление на ведомствения стокооборот за годината, относителният дял на който в общата
сума на стокооборота се определи на 7,4% срещу очакван 8,5% за 1967 година.

По разчета на държавния народностопански план плановият размер на стокооборота е
обезпечен с необходимите стокови фондове. Практиката от изминалите години обаче показва, че
планираният размер на паричните доходи на населението обикновено се преизпълнява, което съз-
дава допълнително платежоспособно потребителско търсене, незадоволяването на което води до
задържане на пари в населението. Необходимо е поради това още от началото на годината да се
вземат мерки от Министерството на вътрешната търговия и Държавния комитет за планиране за
осигуряване на известни резерви от стокови фондове, за да се избегне неоправдано задържане на
пари в населението с неговото неблагоприятно отражение върху паричното обръщение.

Постъпленията от нестокови услуги на населението – транспорт, комунални и битови услу-
ги и културни и спортни мероприятия се предвиждат със значително нарастване, което съответс-
твува на установените темпове на развитие на тези услуги. В областта специално на транспортни-
те и комунално-битовите услуги банката смята, че има неизползувани много възможности за тях-
ното разширяване и подобряване, което би увеличило постъпленията в налични пари и би създа-
ло условия за подобряване съответствието между паричните доходи и разходи на населението.
Както и досега, Централното управление на банката ще насочва банковите клонове да проучват
непрекъснато нуждите на населението и да излизат с предложения пред окръжните народни съве-
ти за набелязване и провеждане на мерки за разширяване и подобряване на транспортните и кому-
нално-битовите услуги на населението.

По останалите показатели на касовия план постъпленията и плащанията за 1968 година са
определени в съответствие с установените темпове на нарастване, залегнали в държавния народ-
ностопански план и баланса на паричните доходи и разходи на населението.

Предлагаме Министерският съвет да приеме следното

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е:
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1. Утвърждава кредитния план на Българската народна банка за 1968 година в размер на
3 531,2 милиона лева съгласно приложение № 1.

2. Утвърждава касовия план на Българската народна банка за 1968 година с обща сума на
постъпленията 4 407 милиона лева, обща сума на плащанията 4 457 милиона лева и емисионен ре-
зултат да се пуснат в обръщение 50 милиона лева съгласно приложение № 2.

София,     декември 1967 година
МИНИСТЪР:                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д. Попов/                           /К. Несторов/

Написани 5 екз.
[...]
№ ....../26.ХII.1967 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 7, а.е. 31, л. 1–22. Оригинал. Машинопис.

№ 570

ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ НА
ПРОУЧВАНЕТО ЗА ИНДЕКСА НА ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО И ПОКУПАТЕЛНАТА СИЛА НА

ЛЕВА ЗА 1966 Г. И ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО ИМ ПРЕЗ 1967 Г. С ПРИЛОЖЕН
ТЕКСТ НА ПРОУЧВАНЕТО

София, 4 юли 1967 г.

ПРОТОКОЛ № 24
Заседание на 4 юли 1967 година

Заседават: Кирил НЕСТОРОВ, Кръстю ДАНОВ, Иван ПАЛИЙСКИ, проф. Тотьо ТОТЕВ,
Гаро АРАМОВ, Делчо САПУНДЖИЕВ, Драган ИЛИЕВ, инж. Владимир ВЕРИХ, Кръстьо БА-
КАЛОВ, Александър ВЕЛКОВ

Отсъствуват: Нешо ЦАРЕВСКИ, проф. Лазар РАЛЧЕВ, Георги ДИМОВ
Присъствуват: Ат. Кадийски от ЦК на БКП, Г. Генов от Държ. контрол, Ж. Проданов, Вл.

Стойков, д-р К. Попов, Ст. Друмев, А. Вескова, Кр. Попов, Р. Райков, П. Г. Попов, К. Копчев, Н.
Гуговски, Вл. Доцев, Ст. Грозданов, Ив. Иванов, Н. Лазаров, А. Чикичев, Р. Станимиров; Й. На-
сов от БВБ – по т. 3.

Заседанието се откри в 9  часа

Дневен ред:
1. Проучване относно индекса на цените на дребно и покупателната сила на лева за 1966 г.

и тенденциите за развитието им през 1967 г. Докладва проф. Т. Тотев.
[...]
По точка 1. Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема за сведение проучването относно индекса на цените на дребно и покупателната
сила на лева за 1966 г. и тенденциите за развитието им през 1967 г.

2. Главните отраслови дирекции да се запознаят с проучването, като съвместно с отдел
„Икономически проучвания“ при Гл. дирекция „Емисионна“ следят развитието на индекса на це-
ните на дребно и покупателната сила на лева през 1967 г. и при констатиране на чувствителни из-
менения, които засягат жизненото равнище на населението, да сигнализират своевременно пред
Управителния съвет за предлагане на съответни мероприятия на ЦК на БКП и Министерския съ-
вет за отстраняване на появилите се неблагоприятни тенденции.

3. Задължава заместник-председателя др. проф. Т. Тотев, след уточняване на някои цифри
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в проучването, да изпрати същото за сведение в Министерството на финансите и Държавния ко-
митет за планиране.

[...]
София, 4 юли 1967 г.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Несторов
          СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Л. Момекова

СЛУЖЕБНА ТАЙНА

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Главна дирекция „Емисионна“

Отдел „Икономически проучвания“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

П Р О У Ч В А Н Е
относно индекса на цените на дребно и покупателната сила на лева
за 1966 година и тенденциите за развитието им през 1967 година

През годините на народната власт индексът на цените на дребно и покупателната сила на
лева се изчисляват в нашата страна от 1952 година, когато се извърши първата парична реформа,
премахнаха се окончателно последиците от инфлацията и купонната система за снабдяване на на-
селението и се установи разгърната търговия по единни държавни цени на дребно.

Изчисляването на индекса на цените на дребно в държавната и кооперативна търговия от
1952 година досега се извършва от Централното статистическо управление по следната методоло-
гия:

В порядъка на изчисления, въз основа на изменението на цените на отделните стоки с пра-
вителствени разпореждания, най-напред се установяват индексите на цените по групи стоки (хляб
и хлебни изделия, месо, месни произведения, тъкани и други – всичко около 60 до 80 групи през
различните години, в зависимост от действуващата отчетност за наблюдаване на продажбите). Из-
численията се правят само за тези групи стоки, в цените на които са настъпили промени през от-
четната година в сравнение с базисната година по правителствени разпореждания.

Изчисленията се извършват съгласно следния пример:

ВИДОВЕ Продажби Цени на дребно Стойности % на
СТОКИ през отчетния през през Количество на снижението

период базисния отчетния продажбите през на цените
количества период период отчетния период

q 
1

p 
0

p 
1

по цените на: q
1
.p

1базисния отчетния 100 - ——x 100
период период q

1
.p

0

q
1   

p
0

q
1 
p

1

1 2 3 4 5 6 7

а 1.200 8.80 7.30 10.560 8.760 17,0
б 3.000 8.50 6.60 25.500 19.800 22,4
в 1.000 9.70 8.10 9.700 8.100 16,5
г 300 14.00 10.90 4.200 3.270 22,1
д 500 12.10 10.00 6.050 5.000 17,4
е 1.500 7.50 6.20 11.250 9.300 17,3

Всичко за групата - - - 67.260 54.230 19,4

                                   P 1                7.30
При тези данни: J = ––– х 100 = –––– х 100 = 0.830 х 100 = 83,0
                                  P 0               8.80
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или намалението на цената на стоката „а“ през този период е със 17% (100.0 – 83.0 = 17,0%).
Средното намаление на цените на цялата група стоки е:
         Σ (q1p1)     54.230
J = ————  = –––––  = 0.806 х 100 = 80.6, а от тук 100.0 – 80,6 = 19,4%.
         Σ (q1p0)     67.260

Означенията на буквите във формулата са следните:
q1 – количества на продадените стоки през отчетния период
p0 – цени на дребно на отделните стоки през базисния период
p1 – цени на дребно на същите стоки през отчетния период;
J – единичен или множествен (групов) индекс на цените;

Σ – сума
q1.p1 – стойност на продажбите при количества и цени на отчетния период
q1.p0 – стойност на продажбите при количества на отчетния период,

   но по цени на сравняемия период (базисната година).
Най-важното при изчисляването на индекса на цените (общ или по групи стоки) е обхваща-

нето на действителната структура на продажбите. Отчетността на търговията на дребно обаче не
осигурява данни за продажбите в натура. Затова в практиката си по изчисляване на индекса на це-
ните по групи стоки Централното статистическо управление в повечето случаи използува за тегла
продажбите по асортимент (в натура) за пазарния фонд от търговските организации на едро, макар
че в някои случаи те може да не се реализират в рамките на същия отчетен период от търговските
организации на дребно.

Стремежът на Централното статистическо управление при изчисляването на груповите ин-
декси за цените на дребно е да се обхване почти пълната структура и стоков състав на отделните
групи стоки. Така например, при изчисляването на груповия индекс на цените на памучните тъка-
ни за 1957 г. са участвували около 160 вида памучни тъкани, при вълнените тъкани – над 80 вида
и т.н., които заемат над 80% от продажбите на отделните групи стоки.

На второ място се изчислява общ индекс на цените въз основа на изчислените вече групо-
ви индекси на отделните групи стоки. За целта се използува величината на продажбите по групи
стоки в стойностно изражение.

Отчетността на продажбите в търговията на дребно (включително и общественото хране-
не) осигурява такива данни. На тази основа методологията за изчисляването на общия индекс на
цените в търговията на дребно се вижда от следния пример:

Групи стоки Стокооборот през Групови индекси Стокооборот през
отчетната година по на цените отчетната година по

текущи цени цени на базисната
в милиони лева година в милиони лева

А 1 2 3

А 200 0,85 235
Б 160 0,80 200
В 500 0,92 543

Общо: 860 - 978

Данните в колона 3 на таблицата се получават като се раздели стокооборотът, реализиран
през отчетния период по текущи цени за всяка група стоки, на груповите индекси на цените. При
тази постановка общият индекс на цените ще бъде равен на:

860
––– = 0,879 х 100 = 87,9,
978

или средното намаление на цените за дадения период е 12,1% (100.0 – 87,9 = 12,1%). Следовател-
но, както се вижда, индексите на цените се изчисляват при база всяка предходна година при струк-
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тура и състав на продажбите на отчетната година.
През изтеклата 1966 година настъпиха следните изменения в цените на някои групи храни-

телни и нехранителни стоки, изразени предимно в посока на намаление, макар и в незначителен
размер:

Общо за хранителните стоки намалението на цените е с 0,35 пункта. Или населението е из-
разходвало за покупка на хранителни стоки в по-малко 6.068 хил. лева. По групи хранителни сто-
ки конкретните изменения са следните:

Цените на пресните зеленчуци са калкулативни. През 1966 г. в сравнение с 1965 г. те са
увеличени общо с 0,4%, или населението е изразходвало в повече за покупката им 208 хил. лева.
Калкулативни са цените и на пресните плодове, картофи, туршии, дини и пъпеши. През 1966 г. е
осъществено намаление в сравнение с 1965 г. на цените на пресните плодове общо с 4,46%, и на
дини и пъпеши с 6,72%, или населението е реализирало икономия от покупка на пресни плодове
общо 1.562.000 лева, а от покупка на дини и пъпеши – 4.631.000 лева. Цената на картофите през
1966 г. се е увеличила в сравнение с 1965 г. на 100,06%, а цената на туршиите – на 100,01% и об-
що населението е изразходвало за покупка на тези групи стоки в повече 6.000 лева.

Риба. През 1966 г. действуваше целогодишно намалението на цените на херинга, селда,
сардина и сардинойс, извършено с Решение № 225 от 25 май 1965 година, както и намалението на
цените на прясна и солена цаца с писмо № IV-2-1581/24.IV.1965 г. на Министерството на вътреш-
ната търговия, одобрено от Комисията по цените. В резултат на това индексът на цените на тази
група стоки през 1966 г. е намален на 99,75%, а населението е реализирало икономия в размер на
44.000 лева.

През 1966 г. в сравнение с 1965 г. индексът на цените на дребно на нехранителните стоки
е намален на 99,86% и населението е изразходвало за покупка на нехранителни стоки в по-малко
2 445 000 лева. Това общо намаление на цените на нехранителните стоки конкретно е резултат на
изменението на цените на следните групи стоки:

1. Копринени тъкани. През 1966 г. действува целогодишно намалението на цените на някои
модни и луксозни копринени тъкани, извършено със заповед 76/4.II.1965 г. на Министерството на
вътрешната търговия, в резултат на което индексът на цените на копринените тъкани е намален
общо на 99,99%, като населението е реализирало икономия в размер на 3.000 лева.

2. Шивашки изделия. Индексът на цените е намален на 99,77% или населението е изразход-
вало в по-малко за покупка на шивашки изделия 491.000 лева. Намалението на индекса, произти-
ча главно от намалението на цените на дребно на найлонови шлифери със заповед 427 от
28.VI.1966 г. на Министерството на вътрешната търговия.

3. Чорапи (без вълнени) – Индексът е намален с 0,26 пункта, а икономията на населението
възлиза на 107 хил. лева. Със заповед № 627/29.IX.1966 г. на Министерството на вътрешната тър-
говия са намалени цените на някои модни и луксозни чорапи.

4. Мотоциклети – С решение № 379/5.VIII.1966 г. на Министерския съвет бяха намалени
цените на мотоциклетите „Балкан“ – 250 куб. см. и в резултат на това средният индекс на цените
на тази група стоки се намали с 2,08 пункта, или населението е изразходвало в по-малко 335 000
лева.

5. Часовници – Индексът е намален с 3,47 пункта, което е резултат на намалението на це-
ните на някои видове съветски часовници, извършено с допълнение I към ценоразпис 33, влязло в
сила от 1.VII.1966 година.

Реализираното намаление на цените на дребно на печки с 0,09 пункта, детски играчки – с
0,02 пункта, галантерия, кинкалерия и пасмантерия – с 0,22 пункта, електрически материали и час-
ти – с 0,08 пункта, дребна железария – с 0,52 пункта и други дребни стоки за широко потребление,
както и увеличението на цената на варта с 0,02 пункта и на тухлите с 0,01 пункта е в резултат на
извършеното изменение на цените на дребно от Окръжните народни съвети, на които е дадена та-
кава компетенция за стоките по ценоразписи № 3 и № 4.

От тези изменения през 1966 година е осъществено макар и незначително намаление на ин-
декса на цените на дребно, който в сравнение с 1965 година се установява общо на 99,76%, в то-
ва число за хранителните стоки – 99,65%, а за нехранителните – 99,86%. Това намаление, възли-
защо общо на 8.513 хиляди лева, е изразено в данните на следната таблица, съставена по групи
стоки:
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ГРУПИ СТОКИ Стокооборот Индекс 1966 Стокооборот
през 1966 г. към 1965 г.   1966 г.

по цени 1965

Общо хранителни и
нехранителни стоки 3.532.912 99,76 3.541.425
А. Хранителни стоки 1.747.191 99,65 1.753.259
Пресни зеленчуци-
всичко 52.140 105,40 51.932
Пресни плодове -
всичко 33.454 95,54 35.016
Картофи 8.572 100,06 8.567
Риба – вс 17.597 99,75 17.641
Туршии 5.247 100,01 5.246
Дини и пъпеши 12.700 73,28 17.331
Други хранителни стоки 90.091 99,95 90.136
Групи стоки с неизменени цени 1.527.390 100,00 1.527.390
Б.Нехранит.стоки-вс 1.785.721 99,86 1.788.166
Копринени тъкани 25.481 99,99 25.484
Шивашки изделия 213.132 99,77 213.623
Чорапи (без вълнени) 41.064 99,74 41.171
Печки – всичко 27.672 99,91 27.697
Мотоциклети 15.753 97,92 16.088
Часовници – вс. 12.788 96,53 13. 248
Музикални инструменти 3.664 99,99 3.664
Детски играчки 10.072 99,98 10. 074
Галантерия, кинкалерия, пасмантерия 82.684 99,78 82.866
Ел. материали и части 20.043 99,92 20.059
Куфаро-чантаджийски изделия 10.791 99,95 10.796
Спортни принадлежности  5.493 99,98 5.494
Парфюмерия и бижутерия 18.807 99,99 18.809
Вар 5.340 100,02 5,339
Тухли 16.317 100,01 16.315
Дребна железария 28.631 99,48 28.781
Стъкларски изделия 9.628 99,86 9.641
Други нехранителни стоки 297.683 99,78 298,339
Групи стоки с неизменни цени 940.676 100,00 940.678

При общ индекс на цените на дребно за 1966 година в сравнение с 1965 година 99,76%, по-
купателната сила на лева за 1966 година при база 1965 година = 100, се установява с известно нез-
начително увеличение по формулата:

100 х 100
––––––  = 100.24% или увеличение 0,24%.
    99,76
Приведени горните данни на база 1952 г. = 100, установява се следният индекс на цените на

дребно и на покупателната сила на лева за 1966 година в сравнение с 1952 година.
1. Индекс на цените на дребно за 1965 г. при база 1952 година = 100 .......... 75,1
2. Индекс на цените на дребно за 1966 г., спрямо 1966 година .................    99,76
3. Индекс на цените на дребно за 1966 г. при база 1952 г. = 100
75.1 х 99.76
––––––– = 75,0%
       100
4. Покупателната сила на лева за 1966 г. при база 1952 г. = 100 се установява в следния
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размер по формулата:
100 х 100
–––––– = 133,3
      75,0
С развитието и усъвършенствуването на производството съставът (асортиментът) на про-

дажбите непрекъснато се променя. В производството се влагат нови суровини, произвеждат се но-
ви видове стоки от по-високи или по-ниски качества, а някои от старите асортименти изчезват.
Поради настъпването на тези промени изчисляването на индекса на цените не може да се приложи
за дълъг период от време, непосредствено при дадена отдалечена базисна година. Ето защо индек-
сите на цените се привеждат към постоянна основа (например при база 1952 г. = 100), като се ум-
ножават верижните индекси на цените, изчислени при база всяка предходна година.

Изчислените индекси на цените от Централното статистическо управление от 1952 година
досега както при база на всяка предходна година, така и при база 1952 година = 100 са следните:

Години При база При база всяка
1952 г. = 100 предходна година

1952 100 –

1953 93,2 93,2
1954 82,6 88,6
1955 77,8 94,2
1956 71,6 92,0
1957 72,2 100,8
1958 72,1 99,8
1959 71,0 98,4
1960 70,7 99,6
1961 71,3 100,9
1962 73,5 103,1
1963 75,3 102,4
1964 75,5 100,2
1965 75,1 99,5
1966 75,0 99,8

При база 1952 година = 100, до 1960 година индексът на цените на дребно, с малки изклю-
чения, непрекъснато намалява, като през 1960 година се установява на 70,7%. През следващите
три години – 1961, 1962 и 1963 г. индексът отново се повишава   с 4,6 пункта и достига 75.3%.
Както е известно, през този период и главно през 1961 и 1962 година бяха увеличени значително
цените на дребно на телешкото, агнешкото и свинското месо, на някои видове месни произведе-
ния, на ракиите и подсладените спиртни напитки, тютюневите изделия, на сиренето и кашкавала,
яйцата, млечните масла и др. Обаче, както се вижда през последните три години – 1964, 1965 и
1966 г., увеличаването на цените на дребно в нашата страна с правителствени разпореждания об-
що взето е преустановено и индексът на цените на дребно се задържа на нивото, достигнато през
1963 година. В определена степен е осъществено дори известно намаление, като от 75,3% през
1963 г. индексът на цените на дребно за 1966 година се установява на 75,0%, т.е. намаление с 0,3
пункта.

Ако се вземе за база 1960 г. = 100, индексът на държавните цени на дребно и покупателна-
та сила на лева до 1966 година се установят както следва:

Години Индекс на цените Покупателна сила на лева

1960 100 100
1961 100,8 99,2
1962 104,0 96,2
1963 106,5 93,9
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1964 106,8 93,6
1965 106,2 94,2
1966 106,1 94,3

Индексът на покупателната сила на лева се установява като реципрочна величина на индек-
са на цените на дребно. Изчислението се извършва посредством формула, изразяваща отношени-
ето на покупателната сила на лева, която през базисния период е равна на 100, към индекса на це-
ните, изразено в процент. Така при индекс на цените 62,6, посочен по-горе за 1964 година, поку-
пателната сила на лева за същата година при база 1952 година = 100 ще бъде:

100
––– = 1.211 х 100 = 121,1.
82,6

Така изчислен, индексът на покупателната сила на лева от 1952 година досега е следният:

Години 1952 г. = 100 Всяка предходна
година = 100

(верижен индекс)

1952 100 –
1953 107,3 107,3
1954 121,1 112,9
1955 128,5 106,2
1956 139,7 108,7
1957 138,5 99,2
1958 138,7 100,2
1959 140,8 101 6
1960 141,4 100,4
1961 140,3 99,2
1962 136,1 97,0
1963 132,8 97, 6
1964 132,5 99,8
1965 133,2 100,5
1966 133,3 100,1

Както показват тези данни, в тясна връзка с движението на индекса на цените на дребно и
покупателната сила на лева се установява на най-високо ниво през 1960 година, като в сравнение
с 1952 година достига 141,4%. През следващите три години тя намалява и за 1963 година се уста-
новява на 132,8%. Обаче през последните три години – 1964, 1965 и 1966 г. покупателната сила на
лева се задържа на достигнатото през 1963 г. ниво и дори нараства макар и незначително – с 0,5%,
като в сравнение с 1952 година се установява на 133,3%.

От началото на 1967 година досега не са осъществени някакви особени изменения в равни-
щето на цените на дребно с правителствени разпореждания. Поради това, изгледите са, че индек-
сът на цените на дребно и покупателната сила на лева през настоящата година ще се задържат на
нивото, достигнато през изтеклата 1966 година.

Такова е движението на индекса на цените на дребно и на покупателната сила на лева от
1952 насам, които досега официално са публикувани. Те са изчислявани въз основа на изменени-
ята на цените на дребно по правителствени разпореждания пpез този период на продаваните сто-
ки в държавната и кооперативна търговия, без да са вземани под внимание измененията на цени-
те на услугите и на цените на стоките, продавани на свободния кооперативен пазар. Този индекс
на цените и покупателната сила на лева са изчислявани общо за цялото население в страната и не
показват отражението на изменението на цените на дребно върху поскъпването или поевтиняване-
то на живота за отделните социални категории на населението.
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През м. ноември 1958 г. в Москва се състоя съвещание на специалистите-статистици от
страните, членки на СИВ. На това съвещание се прие методология за изчисляване на общ индекс
на цените, в които да се включват измененията на цените на стоките не само в държавната и коо-
перативна търговия, но и цените на продаваните стоки на свободния кооперативен пазар, както и
измененията на цените на услугите. Освен това този индекс следва да се изчислява не само общо
за населението в страната, но и по социални категории (работници, служители и ИТР, от една
страна, и селяни от друга).

През 1959 година Централното статистическо управление извърши тези изчисления за пе-
риода от 1952 г. до 1958 г., като се използуваха данните за закупените стоки от държавните и ко-
оперативни магазини на дребно, от свободния кооперативен пазар и платените услуги от различ-
ните социални категории на населението на базата на наблюдаваните домакински бюджети. Тези
изчисления се извършват редовно и през следващите години.

За периода 1952-1966 г. данните за измененията на общия индекс на цените са следните:

–‡·ÓÚÌËˆË, ÒÎÛÊ‡˘Ë Ë »“– —ÂÎˇÌË Œ·˘Ó

√Ó‰ËÌË 1952 =100 ‚ÒˇÍ‡ ÔÂ‰- 1952 =100 ‚ÒˇÍ‡ ÔÂ‰- 1952 =100 ‚ÒˇÍ‡ ÔÂ‰-
ıÓ‰Ì‡ „. = ıÓ‰Ì‡ „. = ıÓ‰Ì‡ „. =

100 (‚ÂËÊÂÌ 100 (‚ÂËÊÂÌ 100 (‚ÂËÊÂÌ
ËÌ‰ÂÍÒ) ËÌ‰ÂÍÒ) ËÌ‰ÂÍÒ)

1952 100 ı 100 ı 100 ı
1953 95,5 95,5 92,9 92,9 94,9 94,9
1954 86,1 90,2 82,4 88,7 85,2 89,8
1955 82,1 95,3 77,8 94,4 81,0 95,1
1956 76,4 93,0 71,6 92,0 75,1 92,7
1957 76,3 99,9 71,7 100,3 75,2 100,0
1958 76,4 100,1 71,9 100,3 75,3 100,1
1959 75,5 98,9 70,3 97,8 74,1 98,5
1960 75,5 99,9 69,8 99,2 73,9 99,7
1961 76,3 101,2 70,5 101,0 74,7 101,1
1962 79,1 103,7 73,3 104,0 77,6 103,8
1963 81,3 102,8 74,9 102,2 79,6 102,6
1964 81,4 100,1 74,3 99,2 79,4 99,7
1965 81,0 99,5 73,5 98,9 78,9 99,4

Този общ индекс е по-висок от официално публикувания индекс на цените на дребно, тъй
като тук освен измененията на цените на дребно в държавната и кооперативна търговия са взети
под внимание и измененията на цените на свободния кооперативен пазар, които в известна степен
са по-високи от цените в държавната и кооперативна търговия. Тук са взети под внимание също
така и измененията в цените на услугите. Така, докато индексът на цените на дребно на стоките са-
мо в държавната и кооперативна търговия за 1965 г. при база 1952 г. = 100, е 75.1, общият индекс,
при който са взети под внимание и цените на кооперативните пазари и цените на услугите със
78,9, т.е. с 3,9 пункта повече, като за работниците и служителите той е 81,0, а за селяните – 73,5.
Може да се приеме, че този индекс на цените е по-реален и на тази основа и изчислената въз ос-
нова на него покупателна сила на лева отразява по-реално измененията в поскъпването и поевти-
няването на живота, както общо за населението, така и за отделните социални категории.

Движението на индекса на покупателната сила на лева, изчислен въз основа на общия ин-
декс на цените, е следното:
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–‡·ÓÚÌËˆË, ÒÎÛÊ‡˘Ë Ë »“– —ÂÎˇÌË Œ·˘Ó

√Ó‰ËÌË 1952 =100 ‚ÒˇÍ‡ ÔÂ‰- 1952 =100 ‚ÒˇÍ‡ ÔÂ‰- 1952 =100 ‚ÒˇÍ‡ ÔÂ‰-
ıÓ‰Ì‡ „. = ıÓ‰Ì‡ „. = ıÓ‰Ì‡ „. =

100 (‚ÂËÊÂÌ 100 (‚ÂËÊÂÌ 100 (‚ÂËÊÂÌ
ËÌ‰ÂÍÒ) ËÌ‰ÂÍÒ) ËÌ‰ÂÍÒ)

1952 100 - 100 - 100 -
1953 104,7 104,7 107,6 107,6 105,4 105,4
1954 116,1 110,9 121,4 112,7 117,4 111,4
1955 121,8 104,9 128,5 105,9 123,5 105,2
1956 130,9 107,5 139,7 108,7 133,2 107,9
1957 131,1 100,1 139,5 99,7 133,0 100,0
1958 130,9 99,9 139,1 99,7 132,8 99,9
1959 132,5 101,1 142,2 102,2 135,0 101,5
1960 132,5 100,1 143,3 100,8 135,3 100,3
1961 131,1 98,8 141,8 99,0 133,9 98,9
1962 126,4 96,4 136,4 96,2 128,9 96,3
1963 123,0 97,3 133,5 97,8 125,6 97,5
1964 122,9 99,9 134,6 100,8 125,9 100,3
1965 123,5 100,5 136,1 101,1 126,7 100,6

Както се вижда, през 1965 година индексът на цените за категорията „селяни“ е общо взе-
то по-нисък – със 7,5 пункта от индекса на цените за категорията „работници и служащи“. На та-
зи основа приведените данни в настоящата таблица показват, че покупателната сила на лева по от-
ношение на селското население е значително по-висока от покупателната сила на лева за работни-
ците и служащите. Това е резултат на различието в структурата на купуваните стоки, засегнати от
увеличението на цените. Така, при база 1952 г. = 100, средно за населението покупателната сила
на лева през 1965 г. е 126,7, като за работниците и служащите тя е по-ниска от средната, именно
123,5, а за селяните е по-висока от средната – 136,1%. Следователно, през 1965 г. покупателната
сила на лева за селяните превишава покупателната сила на лева за работниците и служащите с
12,6 пункта. Това показва, че главната тяжест през последните години по линията на увеличаване-
то на цените на дребно е паднала върху социалната група „работници и служащи“, а значително
по-малко тази тяжест пада върху селското население. Тази разлика е резултат на обстоятелството,
че от 1952 г. досега са намалявани цените главно на промишлените нехранителни стоки, а те зае-
мат по-голям относителен дял в покупките на селското население. От друга страна през последни-
те години и особено от 1960 г. насам, са увеличавани цените главно на хранителните стоки, а ра-
ботниците и служащите купуват от тези стоки в много по-голям размер, отколкото селското насе-
ление.

Но трябва да отбележим, че и този общ индекс на цените на дребно не дава възможност да
се установява точно поскъпването или поевтиняването на живота както общо за населението В

страната, така и за отделните социални групи, тъй като и той обхваща измененията на всички це-
ни, на стоките и услугите, но изменения, осъществявани само в резултат на правителствени разпо-
реждания, или видимо установявани на свободните кооперативни пазари. Във връзка е това необ-
ходимо е да подчертаем, че тук въпросът не се касае до неправилна методика на Централното ста-
тистическо управление. Тази методика на ЦСУ [Централно статистическо управление], що се ка-
сае до обхващането и отразяването в индекса измененията на цените на дребно на стоките и услу-
гите, породени от правителствени разпореждания и видимото изменение на цените на свободните
кооперативни пазари, е правилна. За сега, някакви чувствителни погрешни отклонения в изчисле-
нията на ЦСУ, извършвани на тази основа, не са установявани. За изчисляването въз основа на
този индекс на покупателната сила на лева, като реципрочна величина, също няма затруднения.

От къде произлизат затрудненията за едно по-реално установяване на измененията в пос-
къпването или поевтиняването на живота в страната?

На първо място тук стои обстоятелството, че в индекса на цените на дребно на стоките и
услугите за сега не се отразяват измененията, настъпили от появилото се у нас през последните
години в не малко случаи скрито увеличаване на цените.



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
496

Както е известно, скритото увеличаване на цените на дребно се осъществява главно по
следните няколко начина:

1. Задържане на цените на плодовете и зеленчуците през летния сезон на едно и също рав-
нище, като не се осъществява своевременно намаляването им, т.е. не се прилагат съответните по-
ниски сезонни цени при наситеност на пазаря и при бързоразвалящи се плодове и зеленчуци, как-
то постановяват съответните наредби. Увеличаване на цените на плодовете и зеленчуците се осъ-
ществява и при неправилно извършване и калкулиране на разходи по обръщението. В редица слу-
чаи набраните суми от задържане на сезонните цени не се връщат на населението чрез намалява-
не на цените на същите или на други плодове и зеленчуци, когато това е възможно, а се използу-
ват за покриване на загуби от брак и обезценки.

2. Въвеждането на продажба на луксозни и модни стоки, качествата на които в действител-
ност не се различават много от качеството на подобните им масово употребявани стоки. Към та-
зи група стоки следва да се причислят и продаваните в специално откритите магазини плодове и
зеленчуци. Качеството на тези плодове и зеленчуци действително е по-добро от продаваните в
обикновените магазини, но това се дължи повече на сортовете на плодовете и зеленчуците, откол-
кото на някакъв извънредно положен по-голям труд за произвеждането им.

3. Използуване на сравнително по-нискокачествени и евтини сурови материали в производ-
ството, а продаване на готовата продукция на същите цени, като произведена от доброкачествени
материали.

4. Особено чувствително се отразява върху покупателната способност на населението и
увеличаването на цените, което се явява, в резултат на изменението на структурата на производс-
твото и стокооборота, при което се увеличава относителният дял на продаваните на населението
по-скъпи стоки, а се намалява относителният дял на по-евтините стоки. В много от тези случаи на-
селението действително съзнателно се насочва към покупка на по-качествени стоки. Трябва да от-
бележим, че с развитието и усъвършенствуването на производството ще се повишава и качество-
то на стоките и поради това такива стоки може да се продават и на по-високи цени. Това ще отго-
варя и на доходите на населението, които общо взето, постоянно се увеличават. Обаче в не малко
случаи, когато на пазаря се изнасят за продажба стоки с по-добро качество и съответно с по-висо-
ки цени, евтините стоки намаляват или напълно изчезват от магазините. При такова положение
онази част от населението, която получава ниски доходи, се принуждава да купува стоки на висо-
ки цени, макар че паричните доходи на тази част от населението не са разчетени за покупка на скъ-
пи стоки. Така например, от търговските организации се отчита, че населението купува все пове-
че емайлирани печки, отколкото обикновени черни печки, обаче не се отбелязва, че в последно
време, дори през зимния сезон, обикновените черни печки в много окръзи почти липсват в магази-
ните. При такова положение, населението безспорно ще купува само емайлирани печки, щом като
няма от обикновените.

5. Неправилно определяне на цените на новите асортименти.
Както вече посочихме, методологията, по която сега се изчислява индексът на цените на

дребно както у нас, така и в другите страни, не отразява скритото увеличаване на цените. През 1962
г. Централното статистическо управление направи опит да установи влиянието на цените само на
новите асортименти върху индекса на цените на дребно. Този опит показа едно поскъпване от уве-
личените цени на новите асортименти общо за страната само от около 0,05%. Ние считаме, че този
резултат далеч не е реален. Освен това той не обхвана поскъпването от другите случаи на скрито
увеличаване на цените. Понастоящем в Централното статистическо управление отново специална
комисия работи по този въпрос, но все още до някакви по-чувствителни конкретни резултати в това
направление не се е стигнало. За да се получи в известна степен по-ясна представа за случаите на
скрито поскъпване, което може да се яви по тези пътища без знанието на правителството, още през
1964 г. бяха извършени редица проверки от органите на Комисията по цените и от други 5 ведомст-
ва. В анализа и обобщаването на данните участвува и Българската народна банка.

Накратко, тези случаи бяха следните:
1. Средната продажна цена на вълнените тъкани през 1963 г. беше увеличена в сравнение с

1957 г. с 24,5%. При това, през този период увеличаване на цените на дребно на тези тъкани с
правителствени разпореждания не е имало. Напротив, през 1959 г. имаше намаление на цените на
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дребно на тъканите от мериносова и мериносоподобна вълна и в резултат на това индексът на це-
ните на тези тъкани е намален по правителствени разпореждания със 7% през 1963 г. в сравнение
с 1957 г. Следователно, през 1963 г. В сравнение с 1957 г. средната продажна цена на вълнените
тъкани е увеличена фактически не с 24,5%, а с 31,5%. Трудно е да се приема, че качеството на
вълнените тъкани през този период е подобрено с 31,5%. Напротив през този период, а и до сега,
качеството на някои от тези тъкани е дори влошено.

Според нас, повишаването на тези средни продажни цени се дължи в не малка степен на
увеличените цени на вносните, модните и луксозните тъкани, както и от изменението на структу-
рата на потреблението вследствие на намаляване на предлагането на евтини тъкани и увеличаване-
то на предлагането на тъкани с по-високи цени. Подобно е положението и с  фактическите средни
продажни цени на памучните тъкани, вълнения трикотаж, зеленчуковите консерви и др.

2. Средната продажна цена на месото през 1963 г. спрямо 1960 г. беше увеличена с 34,7%
в резултат на правителствени разпореждания, но като се прибави и влиянието на изменението на
структурата, в това число и увеличението на разфасованото месо, средната продажна цена е уве-
личена с 39,2%, т.е. с 4,5% извън правителствените разпореждания. Подобно е положението с це-
ните на вината, чорапите, млечните масла, яйцата, подсладените спиртни напитки и др.

Вследствие изменението на структурата в производството и стокооборота, средната про-
дажна цена на радиоапаратите ежегодно расте. През 1960 г. тя е била 94,17 лева, а през 1963 г. –
108,39 лева, или увеличението през този период е 15%. Необходимо е да се отбележи, че това на-
растване на цената не е резултат само на подобряване на качеството на радиоапаратите в течение
само на 3 години в такъв размер. В не малка степен то се дължи на отказ на населението да  купу-
ва лошокачествените апарати, като „Орфей“ и други, които по това време се продаваха, и по необ-
ходимост се насочваше към покупки на по-скъпи асортименти.

Има и такива групи стоки, при които индексът на цените на дребно е увеличен с правител-
ствени разпореждания, но вследствие изменението на структурата (населението е преминало към
покупка на по-евтини стоки) средната цена е увеличена в по-малка степен. Например, индексът на
цените на тютюневите изделия през 1963 г. в сравнение с 1960 г. е увеличен с правителствени раз-
пореждания с 24,5%, но от изменението на структурата средната им продажна цена е увеличена с
16,4%. Подобно е положението при сиренето и кашкавала, ракиите, металните кревати, коприне-
ните тъкани и други. В тези случаи в значителна степен се е стигнало до влошаване на снабдява-
нето на населението с доброкачествени стоки, тъй като увеличаването на цените може да стига до
определени граници. Над тези граници консуматорите отказват да приемат увеличението и по при-
нуда преминават към покупка на по-евтини стоки, тъй като доходите им не са разчетени за консу-
мация на скъпи стоки. В такива случаи, явно, планираните да постъпят в бюджета суми от увели-
чаване не цените няма да се реализират в набелязания размер.

3. В ДИП „Малчика“ – София при производството на 2023 тона шоколадови изделия са
вложени през 1963 г. по-малко 17 тона захар за 14 000 лева, 37 тона какао за 45 000 лева, мляко на
прах 2 тона за 2300 лева, краве масло 3 тона за 10,000 лева, сусам 4 тона за 7000 лева и други. За
производството на 3470 тона бисквити са вложени по-малко 11 тона захар за 9000 лева, 305 хиля-
ди броя яйца за 31 000 лева, 12 тона масло за 42 000 лева и други. Това влошаване на качеството
също довежда до скрито увеличаване на цените, тъй като при намалено количество на вложени су-
ровини готовата продукция се продава по същите цени, по които трябва да се продава като произ-
ведена по стандарт.

4. През 1964 г. ГП „Плодове и зеленчуци“ в София е продавало ягодите по 0,60 лева за 1
кг, вместо по 0,50 лева, а прасковите са продавани по 0,30 лева, вместо по 0,22 лева. Такива слу-
чаи има и с други плодове и зеленчуци. Всичко това е резултат на задържане на цените, вместо да
се прилагат съответно намалените сезонни цени, както е наредено.

Особено характерно за отбелязване е обстоятелството, че от една страна по този начин
(чрез задържане на сезонните цени) незаконно са изземвани суми от населението, осъществявано
е поскъпване без знанието на правителството, а от друга страна са бракувани стоки и са обезценя-
вани залежали количества, непродадени вследствие на високите цени. По този начин иззетите в
повече от населението пари не са внасяни изцяло в бюджета, а голяма част от тях са употребени за
покриване на загубите от брак и обезценки на същите количества, непродадени поради високите



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
498

цени, вместо да се намаляват цените своевременно и съответните количества да се консумират от
населението. Така, в ГП „Плодове и зеленчуци“ – София през 1963 г. бяха набрани от задържане
на цените на дребно 1,238,000 лева, а в същото време за преоценяване и бракуване на плодове и
зеленчуци бяха изразходвани 1,134,000 лева. През 1964 г. (до м. септември) бяха набрани от за-
държане на сезонните цени 1,390,000 лева, а за бракуване и преоценяване на залежали плодове и
зеленчуци бяха изразходвани 643,000 лева. В гр. Русе през 1963 г. от задържане на сезонните це-
ни на плодовете и зеленчуците са получени в повече 82,000 лева, а за бракуване и преоценка са из-
разходвани 57,000 лева. Същите суми за 1964 г. са съответно – 116,000 и 62,000 лева. За отбеляз-
ване е, че е допуснато задържане на сезонни цени на плодове и зеленчуци, даже и когато пазарът
е бил наситен, а в същото време е допуснато да се бракуват не малки количества. В Коларовски
район на столицата през 1964 г. са преоценени и бракувани 23% от доставените количества ягоди,
а не са намалявани цените им, за да бъдат изкупени своевременно от населението.

В последно време, през 1966 година и в началото на 1967 година, органите на Комисията
по цените установиха редица други случаи на скрито увеличаване на цените, което показва, че то-
зи процес в нашата икономика не само, че не се прекъсва, но в известна степен се разширява. През
този период Комисията по цените е извършила подробни проверки в 40 предприятия, работещи по
новата система, от които: 19 предприятия от текстилната промишленост, 11 машиностроителни и
металообработващи предприятия, 6 предприятия от стъкларската и порцелано-фаянсовата  про-
мишленост, 3 предприятия от хранително-вкусовата промишленост и 1 мебелно предприятие.

Органите на комисията са констатирали, че почти всички проверени предприятия отчитат
голяма рентабилност, която в някои случаи многократно превишава предвидената по плана рента-
билност. Така ДМЗ „В. Коларов“ – Варна, за третото тримесечие на 1966 година при планова рен-
табилност 8% отчита фактическа рентабилност 22.5%.

Завод 14 – гр. Ловеч, за същия период отчита рентабилност 23% при планово предвижда-
не 13.7%.

Държавен акумулаторен завод „М. Шатаров“ – гр. Пазарджик, при планова рентабилност
12,8%, за II-то тримесечие на 1966 г. отчита средна фактическа рентабилност 24.2%. За някои из-
делия (електрокарна батерия) фактическата рентабилност достига до 68%.

На завода за стъкло „Кристал“ – гр. Перник, е утвърдена средна планова рентабилност
9,3%. За времето от 1 април до 31 декември 1964 година заводът отчита рентабилност 12.67%, за
деветмесечието на 1965 година – 17,9%, а за деветмесечието на 1966 г. – 16.35%. Най-висока рен-
табилност заводът достига от предназначеното за износ право прозоречно стъкло – за 1965 годи-
на – 29.18% и за деветмесечието на 1966 година – 33.49%.

Наред с проведените мероприятия за снижаване себестойността на продукцията, увелича-
ване производителността на труда, по-правилното използуване на производствените фондове и
други, значителна част от отчетената висока рентабилност в тези и в други проверени предприятия
е резултат в някои случаи на неправилно определени фабрично-заводски цени, а в много случаи –
и на стремеж към производство на високо рентабилни асортименти, както и на редица допуснати
нарушения на разпоредбите по цените и ценообразуването, неспазване на установените стандар-
ти и рецептури и други, при което във всички подобни случаи е осъществявано такова скрито по-
вишаване на цените с цел за реализиране и разпределяне на извънпланови доходи. То е осъщест-
вявано при производството и пласмента както на предмети за потребление, така и на средства за
производство. В отделните случаи допуснатите конкретни нарушения в тази насока са следните:

а) неспазване разпоредбите на цените и ценообразуването.
Констатирани са случаи, при които предприятията сами определят цени на своята продук-

ция без да имат право за това по Наредбата по цените и фактурират някои видове продукция по
по-високи цени от определените. Така например:

Д[ържавен] М[ашиностроителен] З[авод] „В. Коларов“ – Варна е продал през I-вото полу-
годие на 1966 година на различни свои клиенти 86 броя двигатели З-Д-30 по определена от заво-
да цена 1800 лева за един брой. Фабрично-заводската цена на този двигател е определена от Коми-
сията по цените през месец юни 1966 година на 1760 лева за един брой, или с 40 лева по-ниска от
цената, по която заводът е продавал. От продадените 86 броя двигатели заводът е реализирал неп-
равилно 3.440 лева печалба в повече. Заводът не спазва и цените на чугунените и бронзови отлив-
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ки, определени с ценоразпис № 211 от 1962 година. Така, през 1965 година заводът е продал чу-
гунени отливки със средно тегло 5,500 кг за един брой по цена 0.51 лева за килограм, вместо по
определената с ценоразписа цена за същите – 0.46 лв. за един килограм; бронзови отливки със
средно тегло 1 кг за един брой, по цена 2.90 лева за един килограм, вместо по утвърдената с цено-
разписа цена – 2.74 лева за един килограм. През 1966 година е продавал също така чугунени от-
ливки – балванки по 0.44 лева за един килограм, вместо определената с ценоразписа цена от 0.22
лева за един килограм и т.н.

Комисията по цените с писмо № Т-2772 от 24.IV.1965 година е разрешила на Д[ържавен]
М[ашиностроителен] З[авод] „Г. Димитров“ – Видин, да изменя определените с ценоразпис № 201
от 1962 година фабрично-заводски цени на помпите, в случаите когато по различни причини се на-
лага подменянето на електродвигателите, упоменати в ценоразписа, с които са окомплектовани
помпите, което в завода не е прилагано правилно.

Така например от 1.IV.1966 г. Д[ържавен] М[ашиностроителен] З[авод] „Г. Димитров“ –
Видин, окомплектова произвежданите от него помпи не с електромотор Е02ПК12 /2-08/300, а с
електромотор Е02ПК90 /I-0.75/3000, чиято фабрично-заводска цена е по-ниска с 3.40 лв. на брой.
От продадените от 1 април до 1 октомври 1966 година 4043 бр. помпи, окомплектувани с електро-
мотор Б02ПК90 /1-0.75/3000, заводът е реализирал в повече 13746 лева печалба.

Заводът за микроелектродвигатели и ел. инструменти в гр. Ловеч също е продавал някои от
произвежданите от него изделия на по-високи от определените цени. Така например през 1966 го-
дина заводът е продал по определени от него цени 6262 броя колекторни електромотори тип КЦ-
041/5 по 25.41 броя. Цената на въпросните електромотори е определена на 25 лв. броя с писмо №
М-8827 от З.Х.1966 г. на Комисията по цените, при което от разликата в цените по 0.41 лв. на 1
брой заводът е реализирал 2029 лева печалба в повече. По определена от завода цена са продаде-
ни също 78 броя електродвигатели тип АОФ-/11/4 и тип АОФ-1. Заводът не е спазвал определени-
те с ценоразпис № 296 от 1962 година цени на болтове, винтове и гайки. Така през 1965 година е
продал 9000 броя болтове с полуобли глави 6 х 25 по цена 2 лв. за 100 броя, при определена цена
на въпросните болтове 1.16 лв. за 100 бр. Продал е 8420 бр. винтове 6 х 15 по цена 6.72 лева за
100 броя и 10000 бр. винтове 8 х 18 по цена 7.31 лв. за 100 броя, а определените цени с ценораз-
писа на въпросните винтове са 2.48 лв. за 100 броя за размер 6 х 15 и 3.70 лв. за 100 броя за раз-
мер 8 х 18 и т.н.

Държавният акумулаторен завод „Методи Шатаров“ – гр. Пазарджик, също е продавал по
определени от ръководството цени някои от произвежданите акумулаторни батерии. Така напри-
мер заводът е продавал електрокарни батерии 12 в. 150 а.ч. по определена от него цена 160 лв.
броя. На същите батерии Комисията по цените е определила цена 115 лв. броя с писмо № М-4766
от 16.VI. 1966 г. От продажбата на по-високи цени на въпросните електрокарни батерии заводът
е надвзел 1350 лв. от клиентите.

Д[ържавно] И[ндустриално] П[редприятие] „Стойко Ив. Пеев“ – с. Белослав, Варненско,
продава за вътрешния пазар произвежданото от него плоско прозоречно стъкло – 3 и 4 мм по оп-
ределената за износ цена на същото стъкло. Така през 1966 година предприятието е продало 38562
кв. м. плоско стъкло 3 мм за вътрешния пазар по цена 1.39 лв. кв. м. вместо по 1 лв. за кв. м. и
310939 кв. м. плоско стъкло 4 мм по цена 1.60 лв. кв. м., вместо по 1.34 лв. за кв. м., колкото са оп-
ределените цени за вътрешния пазар с изменението на ценоразпис № 378 от 1964 година, от кое-
то е увеличил неправилно печалбата си с 89664 лв.

Заводът за стъкло „Кристал“ гр. Перник, също така е продавал на вътрешния пазар произ-
вежданото от него плоско прозоречно стъкло по определените за износ цени на същото. През 1966
г. заводът е продал 4000 кв. м. плоско прозоречно стъкло с дебелина 6 мм по определената цена за
износ – 4.67 лв. кв. м. вместо по 2.12 лева кв. м., колкото е цената за вътрешния пазар, от което
неправилно е увеличил печалбата си с 2200 лева.

б) неспазване на стандартите, рецептурите, отрасловите нормали, и други.
Много предприятия допускат нарушения на Б[ългарски] Д[ържавен] С[тандарт], О[тдел за]

Т[ехническа] Н[орма], рецептури и други, с което също косвено се увеличават цените. Така нап-
ример:
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ДИП „Ернст Телман“ – София, не спазва установените отраслови нормали за влагане на
памуците по сортност в производството на различните номера чисто памучни и смесени с целво-
ле прежди. Допуснато е влагането на памуци от по-ниски сортове, от което е реализирана ненор-
мална икономия от материали в себестойността на преждите. В резултат на това фактическата
стойност на 1 кг памучна смес (харман) за 1965 година е 1.90 лв., при норма 1.96 лв. От тази раз-
лика в стойността на памучните смеси предприятието е реализирало икономия от суровини и ма-
териали през 1965 година в размер на 553,000 лева. Влагането на по-ниски по сортност памуци в
производството на памучни и смесени с целволе прежди е косвено увеличение на цените, което е
дало отражение и за завишено отчитане на някои показатели на плана и особено на рентабилност-
та и печалбата. Нарушаването на технологическите норми за влагане на памуците в производство-
то на прежди по сортност се дължи на стремежа на предприятието да реализира по-голяма по раз-
мер печалба.

При анализа на произведените на 27 и 30 септември 1966 година 450 кг говежда саздърма
от Д[ържавно] С[топанско] П[редприятие] „Родопа“ – Плевен, извършен от органите на Д[ържа-
вен] В[етеринарно-] С[анитарен] Н[адзор]  е установено, че същата съдържа бъбреци, жили, хру-
щяли, виме и други подобни, докато съгласно стандарта саздърмата следва да се произвежда от ед-
носортово говеждо месо.

Извършеният физико-химически анализ на 10 проби малотрайни колбаси от продукцията на
същото предприятие на 17 и 18 октомври 1966 г. е показала, че две от пробите на салам „Камчия“ не
отговарят на БДС 5301-64 поради по-високото водно съдържание от предвиденото в стандарта.

При заготовката на фасонирано телешко месо за износ в същия месокомбинат остават
предни части, неотговарящи на БДС, които следва да бъдат преработени в самото предприятие
или да бъдат продадени по по-ниска цена от редовната за нуждите на стоковия фонд за населени-
ето. Установено е, че през м. септември 1966 година, предприятието е продало на Г[радско]
Т[ърговско] П[редприятие] „Хранителни стоки“ – гр. Плевен по редовни цени на дребно – 17,559
кг нестандартно месо от този вид. ГТП „Хранителни стоки“ – Плевен е продало по същите цени на
дребно горното количество на населението. Това е по същество косвено увеличение на цените на
дребно.

В О[бединено] П[ромишлено] П[редприятие] „Малчика“ – София, за производство на за-
харни и сладкарски изделия също е установено нарушение на държавните стандарти, което по съ-
щество представлява повторение на нарушенията, установени през 1963 г. Така например, резул-
татите от извършения физикохимически анализ през м. януари 1967 г. на фин млечен шоколад по-
казват съдържание от 3,8% влага при допустима от БДС 3504-58 влага до 1.50%; пробата на ло-
кум с орехи не отговаря на БДС 93-62, тъй като има влага по-висока от допустимата от стандарта
– 19.2%, вместо до 19% и вместо захарно съдържание най-малко 70%, съдържа 67.9%. Освен то-
ва пудрата захар за овалване на локума съдържа нишесте, което не е позволено; пробата от бон-
бони фуре „Наслада“ не отговаря на В[ътрешни] Т[ехнически] У[казания] 25-61, поради по-висо-
ко съдържание на влагата в захарно-гликозната маса от допустимата, а именно 3,4% вместо 3%.

Съдържанието на по-висока влага във финния млечен шоколад, локум с орехи и бонбони
фуре „Наслада“, както и по-малко захар в локума представляват също скрито увеличение на цени-
те, което е нарушение на Наредбата по цените.

В обувния завод „П. Ченгелов“ – Пловдив, при производството на обуща от основните
асортименти на завода се заменят скъпи материали с по-евтини. През 1965 г. и I-то тримесечие на
1966 година на дамските затворени обувки с нисък ток изцяло е бил заменен предвиденият по
стандарта и ценоразписа гьонски форт с такъв от изкуствена материя „лефа“, от което предприя-
тието е неправилно увеличило печалбата си с 25188 лева.

В обувния завод „Сърп и чук“ – Габрово, при производството на мъжки половинки обувки
с гьонски ходила, шити на рамер-машина гьонският ток е заменен с гумен, в резултат на което за-
водът е увеличил неправилно печалбата си с 2979 лева от произведените само през IV-то триме-
сечие на 1965 година обувки от този тип.

в) неспазване на постановления и разпоредби на Министерския съвет по цените и ценооб-
разуването.

Д[ържавен] В[ълнено-] Т[екстилен] К[омбинат] „Начо Иванов“ – гара Искър, е нарушил
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19-то Постановление на Министерския съвет от 1963 г., като е произвел модни и луксозни стоки
в процент по-голям от 10% от общия годишен планов обем на съответните видове, тъй като при
производството на модни и луксозни стоки комбинатът реализира по-голям процент на рентабил-
ност, отколкото е нормата на рентабилност за обикновените едноименни изделия. Така например,
при план за производство на 320,881 м. редовни мериносови камгарни вълнени платове за 1965 г.
са произведени 123.662 м. луксозни такива, или 38.6% спрямо обема на произведеното редовно
количество по плана; при план за производство на 476,526 бр. редовни меки, мериносоподобни и
остри одеала, комбинатът е произвел 83,002 бр. луксозни одеала или 17,4%, вместо 10%.

Стремежът на предприятието да произвежда в по-големи количества модна и луксозна про-
дукция от нормите на 19-то постановление на Министерския съвет от 1963 г. е продиктуван от по-
високата рентабилност, която по отчета за 1965 година е 15% за преждите и 37,5% за тъканите,
при включена норма на рентабилност в новите фабрично-заводски цени на подотрасъла – 8,11%.

В ДИП „България“ – Пловдив, за производство на горно мъжко, дамско и детско облекло,
произведените луксозни шлифери през деветмесечието на 1965 година в размер на 12517 броя
представляват 18,4%, вместо допустимото количество от 10% по реда на 19-то Постановление на
Министерския съвет от 1963 година.

Такова е положението и в ДВТК „Г. Генев“ – Габрово, където за деветмесечието на 1966 г.
произведеното количество луксозни вълнени камгарни платове е 17,6% спрямо плановото коли-
чество на редовните еднородни тъкани, а при производство на мериносовите одеала процентът на
произведените луксозни такива е 75.6% спрямо плановото количество на редовните мериносови
одеала. При планова рентабилност 8.11%, включена в новите фабрично-заводски цени, рентабил-
ността на произвежданите луксозни изделия от комбината се движи от 10 до 32%, при средна от-
четна рентабилност за този период в предприятието – 8.02%.

Нарушението на 19-то Постановление на Министерския съвет от 1963 година относно про-
изводството на модни и луксозни стоки е друга форма на повишение на цените, тъй като чрез про-
изводството на по-скъпи изделия се намалява производството на по-евтините редовни изделия, ко-
ито се търсят от населението. Освен това, не винаги повишената цена на луксозните изделия отго-
варя на качеството им. Нарушения на това Постановление са установени и в други предприятия.

От такива съображения заводът за порцелан и стъкло „Китка“ – гр. Нови Пазар, не изпъл-
нява договорните си задължения към Централното управление за търговия на едро, като за III-то
тримесечие на 1966 година заводът не е изпълнил договорните си задължения за изделията от
обикновено стъкло и порцелан, а е преизпълнил договорените количества луксозни стъклени изде-
лия с 32.7% и за порцеланови изделия – със 70.8%.

За реализираните в повече суми от продадени изделия на по-високи от определените цени
или от неспазването на стандартите и отрасловите норми Комисията по цените е задължила пред-
приятията да възстановят надвзетите суми на клиентите, или ако това е невъзможно, да ги внесат
в приход на държавния бюджет.

В каква степен е изпълнена тази санкция, ние за сега още нямаме данни. Но като се има
предвид малкият брой проверени предприятия (за една година и седем месеца – само 40 предпри-
ятия) и големият брой действуващи непроверени предприятия, които допускат нарушения, трябва
да се приеме, че резултатите от санкциите на Комисията по цените за сега ще бъдат твърде мини-
мални.

В немалко случаи скрито увеличаване на цените се осъществява и от поделенията на ДСП
„Булгарплод“.

Д[ържавно] С[топанско] П[редриятие] „Булгарплод“ – София-града през 1966 г. е изкупува-
ло редица плодове и зеленчуци по цени в зависимост от качествата им, а ги е продавало в магазини-
те по цени на дребно за едно качество. Така например през 1966 година доматите са изкупувани по
цени за I и II кач. наредени, а са продавани от 16.VI. до 4.VII.1966 г. и от 2.VIII. до 13.X.1966 г. по
цена на дребно за първо качество. Зеленият пипер също е изкупуван по цени за I в II качество, а от
19.VII. до края на сезона е продаван за едно качество по една цена. Прасковите, изкупувани по це-
ни за екстра качество – 0,173 лв/кг и I-во качество – 0.121 лв/кг, са продавани от 8.VII. до края на се-
зона по една цена – 0.20 лв./кг. По този начин на ценообразуване цената на дребно на по-ниското ка-
чество се приравнява към цената на по-високото качество, като в някои случаи реализираните от то-
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ва в повече печалби са отнасяни във фонда за регулиране на цените на дребно, а в последствие от
там тези суми са били използувани неправилно, както посочваме по-долу.

По същия начин е извършвано изравняване на цените на дребно и на някои лагерувани пло-
дове и зеленчуци, като ябълки, кромид лук и други.

Изкупуването на плодовете и зеленчуците по цени по качества, а продаването им на насе-
лението по една цена, представлява скрито повишение на цените на дребно и ощетяване на консу-
маторите, тъй като те са принудени да заплащат по-висока цена за плодовете и зеленчуците от по-
ниско качество.

Не във всички случаи се спазват сроковете за влизане в сила на сезонните цени на дребно
на плодовете и зеленчуците. В резултат на това предприятието неоснователно се е облагодетелс-
твувало, като е продавало доматите и пипера 1-2 дни по по-висока цена. Така от по-късното вли-
зане в сила на новата цена на дребно с по един ден, на доматите – на 5, 8, 19 и 26.VII.1966 г. и на
пипера – на 19.VII. и 9.VIII.1966 г. е реализирана по-голяма печалба в размер на 15,122 лв., за ко-
ято колективът на предприятието няма принос.

При определянето на една цена на дребно на лагеруваните ябълки от екстра и I кач[ество]
е била определена за ябълките от тези качества по-висока цена на дребно с 1 стотинка от следва-
щата се цена, а именно 0,32 лева вместо 0,31 лева кг. Вследствие на това ДСП „Булгарплод“, Со-
фия е получило по-голяма печалба в размер на 26 873 лева, за която колективът на предприятие-
то няма заслуга.

Предприятието е продавало лагеруван лук от II-ро качество за I-во качество, от което е по-
лучило по-голяма печалба в размер на 12 157 лева и др.

Освен това в отделни магазини на Д[ържавно] С[топанско] О[бединение] „Булгарплод“,
София са извършвани груби нарушения при разходване на предоставените им средства от фонда
за намаляване цените на дребно на пресни плодове и зеленчуци. Съгласно правилника, намалява-
не на цените на дребно на плодовете и зеленчуците за сметка на фонда се извършва само на качес-
твени плодове и зеленчуци, продавани на населението. За сметка на фонда в отделни магазини са
извършвани резки намаления на цените на дребно, което показва, че намаленията не са правени
своевременно, а когато плодовете и зеленчуците са станали негодни за консумация. Намаленията
на цените на дребно са свеждани до степен, от която стоката може да бъде бракувана или пък
стойността є да бъде понесена от магазинера за сметка на полагащите му се фири, за да бъдат от-
несени в издръжката на обръщението. По този начин в редица случаи са извършвани намаления на
цените на дребно на стоки, които е трябвало да се бракуват, вследствие на което средства от фон-
да за намаляване цените на дребно на плодове и зеленчуци са използувани за покриване на брак,
вместо загубите от брак да се отнасят за сметка на издръжката на обръщението, т.е. да намаляват
дохода за разпределение.

Средства от фонд за намаление цените на дребно са били използувани и в някои случаи за
уреждане на констатирани липси и начети.

х
х     х

Както беше посочено по-горе, за периода 1960-1965 година индексът на цените в нашата
страна при база 1960 г. = 100 е нараснал на 106,2%.

Във връзка с това уместно е да съпоставим данните за нашата страна с данните за някои от
по-главните капиталистически страни, за същия период. Ето какви са тези данни за 1965 г. при ба-
за 1960 г. = 100.

Страни 1960 г. 1965 г.

Аржентина 100 283
Австралия 100 109
Австрия 100 121
Белгия 100 113
Бразилия 100 1107
Канада 100 109
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Дания 100 131
Финландия 100 129
Франция 100 101
ГФР 100 116
Гърция 100 108
Индия 100 135
Израел 100 140
Италия 100 126
Япония 100 135
Люксембург 100 111
Мексико 100 109
Холандия 100 122
Испания 100 142
Швеция 100 119
Турция 100 123
Великобритания 100 119
САЩ 100 107

Тези данни показват, че да периода 1960-1965 г. с изключение на Франция в останалите
страни индексът на цените на дребно е нараствал със значително по-големи темпове от темповете
на индекса в нашата страна. Така, докато индексът в нашата страна за периода 1960–1965 г. е на-
растнал на 106.2%, индексът на цените на дребно на САЩ е нарастнал на 107%, Гърция – 108%,
Австралия, Канада и Мексико – 109%, Бразилия – 1107%, Аржентина – 283%, Испания – 142%,
Израел – 140%, Япония – 135%, Индия – 135%, Дания – 131% и т.н.

Следователно и в най-развитите капиталистически страни – ГФР, Великобритания, Япония,
САЩ, Италия и др. е реализирано през разглеждания период значително по-голямо поскъпване на
живота. Очевидно за по-ниския индекс в нашата страна благотворна роля е изиграло плановото
развитие на нашата социалистическа икономика, чиито преимущества се проявяват и в този важен
народностопански показател.

Горните данни са взети от официалните публикации на Организацията на обединените на-
ции.

Но трябва да отбележим, че докато у нас стремежът на статистиката и изобщо на отчет-
ността е да се извършват възможно най-прецизните изчисления и да се посочват реални данни, из-
вестно е, че буржоазната статистика, особено по отношение на цените, всякога се стреми да прик-
рива истинското положение, като обикновено не посочва действителното повишаване на индекса
на цените на дребно. При това, в капиталистическите страни трудещите се не ползуват такива без-
платни услуги, каквито има у нас, като безплатна медицинска помощ, премахването на таксите в
учебните заведения и др.

Поради това, трябва да се приеме, че действителното поскъпване на живота в посочените,
а също така и в други капиталистически страни, е значително по-голямо, отколкото показват офи-
циално публикуваните данни.

Освен невъзможността за сега скритото увеличение на цените да се отразява в индекса на
цените на дребно, на второ място за едно по-реално установяване на достигнатата степен на по-
добряване на жизненото равнище на населението, затруднения създава още и обстоятелството, че
в нашата страна за сега не се изчислява индекс на издръжката на живота. Този индекс значително
се различава от общия индекс на цените на дребно.

Материалното и културно благосъстояние на населението не е еднакво в различните стра-
ни. То не стои на едно и също равнище и в дадена отделна страна. Жизненото равнище на народа
нараства, задържа се на достигнатото ниво или намалява съобразно възхода, застоя или регреси-
ята в развитието на икономиката през съответните етапи на развитие на дадена страна. При това
то зависи от частта на националния доход, която се разпределя за потребление. Във връзка с това
необходимо е да се отбележи, че дори за един и същи период, на един и същи етап на развитие на
страната и дори за един и същи кратък период на развитие стандартът на живота на различните ка-
тегории на населението е почти винаги различен и не стои на едно и също ниво.
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Поради това, за определянето на индекса на издръжката на живота е необходимо да се наб-
людава равнището на цените не на базата на общия индекс на цените на дребно, тъй като тук вся-
ко изменение на цените на даден вид стока или на група стоки се разпростира върху цените на
всички стоки. Вследствие на това в някои случаи изменението на цените на някои стоки, колкото
и голямо да бъде, почти се загубва в големия обем на стокооборота. За определянето на индекса
на издръжката на живота е необходимо да се наблюдават цените на дребно и консумираните коли-
чества само на определен, по възможност по-голям брой стоки и съответно също така по възмож-
ност по-голям брой потребители на тези стоки. За да бъдат наблюденията поставени на реална ос-
нова, избраните стоки трябва да представляват само основната част от потребяваните стоки, за
храна, облекло, обувки, а също така наема и други някои важни услуги, а избраният брой потреби-
тели трябва да произхожда от всички слоеве на населението, но общо взето те трябва да бъдат
представители на основната част от народа. Необходимо е също така броят на наблюдаваните пот-
ребители да бъде комплектуван по възможност от всички географски райони на страната, от ти-
пичните селски и градски населени места, а за големите градове е необходимо да се наблюдават
потребители от централната част и от предградията. При това безусловно необходимо е да се взе-
мат, при нашите условия, и всички безплатни услуги, които тези потребители са ползували през
даден период. Ако не се спазят тези условия, резултатите от наблюденията могат да се окажат не-
точни и изчисленият индекс на издръжката на живота може да доведе до погрешни изводи и зак-
лючения.

В нашата страна досега през годините на народната власт наблюдения за определяне на ин-
декса на издръжката на живота не са извършвани и не се извършват и понастоящем. Наблюдени-
ята по домакинските бюджети, които са твърде ограничени на брой – около 2000, не могат да се
окачествят като наблюдения за определяне на индекс на издръжката на живота. Тези наблюдения
не са достатъчни за тази цел, тъй като те дават известна представа за структурата на доходите и
разходите на домакинствата, но само по уедрени показатели – хранителни и нехранителни стоки,
по уедрени групи разходи за услуги и пр. Изобщо по тези наблюдения индекс на издръжката на
живота не се извежда.

Според нас индекс на издръжката на живота в нашата социалистическа икономика може да
се извежда. Това е необходимо за по-правилно отчитане на резултатите от партийната и правител-
ствена политика относно подобряването   на жизненото равнище на нашия народ. Считаме, че е
във възможностите на Централното статистическо управление да извърши изчисления не само за
в бъдеще, но и за известен период от минало време, например от 9 септември 1944 г. или от
1952 г. досега.

Изчисляването на индекс на издръжката на живота би било необходимо и поради обстоя-
телството, че въпреки неоспоримия общ възход на живота, все още в нашата страна има значите-
лен брой от населението, което продължава да получава ниски парични доходи и на тази част от
населението е необходимо да се обърне особено внимание. Това се отнася особено до нископла-
тените категории работници и служащи, макар че техният брой сега е значително намален. То се
отнася и за онези работници и служащи, които получават месечна заплата около средната за стра-
ната, както и за нископлатените селяни-кооператори и пенсионерите с ниски пенсии.

През 1957 г. средната месечна заплата на работниците и служащите в нашата страна е би-
ла 68 лева, а през 1965 г. – 92 лева, или нарастнала е през този период с 35%. Но все още и сега
значителен брой работници и служащи получават месечно възнаграждение значително под сред-
ното за страната. Относителният дял на броя на работниците и служащите по размер на работна-
та заплата, (определян по данните от наблюденията за м. юли всяка година) през 1957 и 1965 го-
дина е бил следният:
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1957 г. 1965 г.
Общо: 100 100
С месечна заплата до 60 лева 45.6 12.2
            “        от 61 до 80 лева 28.8 27.0
            “        от 81 до 100   „ 15.0 25.8
            “        от 101 до 150 „ 8.8 28.0
            “        над 150 лева 1.8 7.0

През 1957 година относителният дял на работниците и служащите, които са получавали ме-
сечна заплата под средната и около средната заплата за страната, именно до 80 лева, е бил 74.4%,
а за 1965 година относителният дял на работниците и служащите, които са получавали месечна
заплата под средната и около средната за страната – до 100 лева, е все още 65%.

Изчисляването на индекс на издръжката на живота ще помогне на партията и правителство-
то по-отблизо и по-ефикасно да наблюдават жизненото равнище на населението с ниски доходи и
своевременно да вземат мерки за изпълняване на начертаните в директивите на Осмия конгрес ме-
роприятия за повишаване на стандарта на живота на целия наш народ през текущия 20-годишен
период за развитие на страната до 1980 г.

И З В О Д И:

1. Индексът на цените на дребно в нашата страна, произлизащ от измененията на цените на
дребно по правителствени разпореждания, като се вземе за база 1952 г. = 100 до 1960 г. непрекъс-
нато намалява и достига 70,7. Съобразно с това и покупателната сила на лева съответно нараства,
като при база 1952 г. = 100 през 1960 г. тя се установява на най-високо ниво – 141,4.

През 1961, 1962 и 1963 г. се осъществи значително повишаване на цените по правителст-
вени разпореждания предимно на някои основни видове хранителни стоки – месо, мляко, млечни
произведения и други. Във връзка с това индексът на цените на дребно при база 1952 г. = 100 от
70,7 през 1960 г. се повиши през 1963 година на 75,3. Съответно на това и покупателната сила на
лева се намалява от 141,4 през 1960 г. на 132,8 през 1963 г.

2. През 1966 г. е осъществено изменение в индекса на цените на дребно в сравнение с 1965
г. в посока на незначително намаление с 0,2%.

С това през последните 3 години, като се вземат под внимание и 1964 г. и 1965 г., поскъп-
ването на живота в нашата страна, произлизащо от повишаването на цените по правителствени
разпореждания, е спряно, като индексът на цените на дребно се установява на нивото, достигнато
през 1963 г. Осъществено е дори известно незначително намаление като при база 1952 г. = 100 ин-
дексът на цените, от 75,3 през 1963 г. се установява на 75,0 през 1966 г., а покупателната сила на
лева от 132,8 през 1963 г. нараства на 133,3 през 1966 г.

3. Методологията на Централното статистическо управление при Министерския съвет за
установяване на индекса на цените на дребно, произлизащ от измененията на цените по правител-
ствени разпореждания в основни линии е правилна. Някакви съществени отклонения, изразени в
неправилно изчисляване на данните, няма. Но необходимо е да отбележим, че засега в нашата
страна, както и в много други страни, няма установена методология, според която в индекса на це-
ните на дребно да се отразява и осъществяваното скрито увеличаване на цените. Такова скрито
увеличаване на цените в последно време се осъществява от значителен брой предприятия в наша-
та страна, които допускат нарушения, изразени в неспазване на някои разпореждания на Минис-
терския съвет по цените, в неспазване разпоредбите по цените и ценообразуването на Комисията
по цените, в неспазване на стандартите и рецептурите при производството на стоки и други. Това
не дава възможност за едно по реално изразяване на нарастването на жизненото равнище на насе-
лението.

4. В последно време един от често срещащите случаи на скрито повишаване на цените е на-
рушаването от някои предприятия на 19-то Постановление на Министерския съвет от 1963 г., съг-
ласно което предприятията могат да произвеждат луксозни стоки до 10% от съответните групи.
Но в последно време за някои групи стоки като одеяла, камгарни вълнени платове и други са ус-
тановени случаи на производство на луксозни видове от тях с относителен дял от 17%, 36% и до-
ри до 75%.
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С това се осъществява скрито повишаване на цените не само поради обстоятелството, че в
много случаи повишените цени на луксозните стоки не съответствуват на тяхното качество, но и
поради това, че в същото време се намалява производството на евтини асортименти от тези стоки,
търсени от населението със сравнително по-ниски доходи.

Ние считаме, че е възможно чрез банковия контрол при кредитирането на промишлените
предприятия да се въздействува на същите да спазват в своята производствена дейност поне явно
изразените и категорични разпореждания на Правителството.

5. Освен липсата на възможност за изразяване на скритото увеличаване на цените, в индек-
са на цените на дребно, затруднения за едно по-реално установяване на жизненото равнище на на-
селението съществуват и поради обстоятелството, че засега в нашата страна не се изчислява ин-
декс на издръжката на живота. В този индекс, както е известно, трябва да се вземат под внимание
данни за движението на цените на дребно само на някои основни групи хранителни и нехранител-
ни стоки, от които главно зависи издръжката на живота в домакинствата.

Изчисляването на индекс на издръжката на живота ще помогне на партията и правителство-
то по-отблизо и по-ефикасно да наблюдават жизненото равнище на населението и особено на та-
зи част от населението, която все още получава сравнително ниски доходи и своевременно да про-
веждат мероприятия за изпълняване на директивите на Осмия конгрес на партията за по-нататъш-
но повишаване на стандарта на живота на целия наш народ през текущия двадесетгодишен период
за развитие на страната до 1980 г.

***
Настоящето проучване извършваме с оглед да се изясни отражението на движението на ин-

декса на цените на дребно върху стабилността на лева, изразено конкретно в растежа или намаля-
ването на покупателната сила на нашата парична единица. По същество, както и досега, основна-
та работа, свързана с   анализа и обработката на обилен цифров статистически материал, се извър-
шва в Централното статистическо управление при Министерския съвет.

Главна дирекция „Емисионна“ и за в бъдеще ще продължава да следи отблизо движението
на цените на дребно и отражението му върху покупателната сила на лева и при нужда ще предла-
га на Централното управление на банката съответните мероприятия за довеждане до знанието на
Централния комитет на партията и правителството, или пък за внедряването им в банковата прак-
тика за съответно въздействие чрез банковия контрол при съответните банкови дейности върху
предприятията относно цените и ценообразуването.

За сега считаме, че най-неотложните въпроси, по които банката следва да вземе становище
и при възможност да проведе съответните мероприятия в своята дейност относно подпомагането
на контрола за недопускане и отстраняване на случаите на скрито повишаване на цените на дреб-
но, са следните:

1. Чрез контрола, провеждан при кредитирането, банката да въздействува върху производ-
ствената дейност на предприятията, относно:

а) спазването на правителствените разпореждания по цените и ценообразуването, а също и
по спазването на стандартите и рецептурите;

б) спазването на правителствените разпореждания за производството на луксозни стоки;
2. Да се обмисли възможността, при констатиране на съществени нарушения в тези насоки,

банката да налага съответни санкции, като в определени случаи не отпуска заеми, или изключва
съответните стоки от кредитиране, а в други случаи със съдействието на финансовите органи и
Комисията по цените, да изземва съответните неправилно реализирани суми от сметките на пред-
приятията и да ги прехвърля в бюджета.

Ако при обсъждането се вземе решение в предлагания смисъл, конкретните начини на
действие на банковите органи в тези насоки биха могли да бъдат изразени в съответните банкови
инструкции.

Н-к отдел икономически проучвания: /к.и.н. Н. Лазаров/
София, 10 май 1967 г.

[Върху документа – надпис:]
Др. Тотев
Мисля, че ще е добре да се разгледа на заседание на Управ[ителния] съвет в едно от следващите
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заседания.
6.VI.[1]967 г. К. Несторов

ЦДА, ф. 132, оп. 29, а.е. 1, л. 754–755, 757, 760–796.  Оригинал. Машинопис.

№ 571

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ДО ЧЛЕНА НА
ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП И ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СТАНКО ТОДОРОВ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА

ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО СЪС СТОКОВИ ФОНДОВЕ ПО
ПЛАНА ЗА 1968 Г. И ПО РАЗЧЕТИТЕ ЗА 1969 Г. И 1970 Г.

София, 24 юли 1968 г.

Поверително
I-II-204/24.VII-1968 г.

До
Члена на Политбюро на ЦК на БКП
и Първи зам.-председател на
Министерския съвет
другаря СТАНКО ТОДОРОВ
Т   У   К

ИНФОРМАЦИЯ
от Кирил Несторов, Председател на Българска народна банка

ОТНОСНО: обезпечението на покупателната способност на населението със стокови
фондове по плана за 1968 г. и по разчетите за 1969 и 1970 г.

Другарю Тодоров,

В изпълнение на поръчението Ви, представям Ви настоящата информация, относно обезпе-
чаването на покупателната способност на населението с необходимите стокови фондове за 1968 г.
и по проекто-разчетите за 1969 и 1970 г.

В плановия баланс на паричните доходи и разходи на населението за 1968 г. е предвиден
общ обем на паричните доходи на населението 6 786 млн. лева. Досегашното изпълнение по дан-
ни на касовия план на банката за изтеклото първо полугодие показва, че така определените парич-
ни доходи ще се осъществят с незначително намаление, като се очертава изпълнение за годината
около 6 750 млн. лева.

По отделните по-главни показатели на паричните доходи и разходи на населението за сега
се очертава следното изпълнение:

Паричните доходи от фонда на работната заплата се очертава да се осъществят така, както
са предвидени в баланса – 3 784 млн. лева.

Паричните доходи от ТКЗС се очертава да се реализират с около 40 млн. лева по-малко
главно поради по-ниския размер на окончателното разплащане на ТКЗС с кооператорите за изтек-
лата 1967 г., което се извърши в началото на 1968 г. При изплатени за окончателно разплащане на
ТКЗС с кооператорите през първото полугодие на 1967 г. 395 млн. лева сега се изплатиха 349
млн. лева или 46 млн. лева по-малко. По другите видове парични доходи – от пенсии и помощи, от
продажба на селскостопански произведения от личните стопанства и др., не се очакват някакви съ-
ществени изменения при реализирането им в сравнение с предвижданията по плана.

В общия обем на паричните разходи на населението също не се очертават съществени из-
менения в сравнение с предвижданията по плана. Така, паричните разходи за покупка на стоки от
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държавните и кооперативни предприятия (организирания пазар) се очертава да се осъществят та-
ка, както са предвидени – 4 534 млн. лева. На основата на този покупателен фонд, като се взе под
внимание и ведомственото снабдяване – 351 млн. лева, беше определен за 1968 г. разчет за стоко-
оборота на дребно в общ обем 4 885 млн. лева. Очертава се обаче известно незначително преиз-
пълнение на така разчетения обем на стокооборота с около 40 млн. лева, което ще се реализира
главно по линията на ведомствения стокооборот.

Съществено отклонение от разчета за 1968 г. се очертава в прираста на влоговете. При
предвиден за годината прираст от вноски на населението в размер на 325 млн. лева, очертава се
изпълнение около 285 млн. лева, или с около 40 млн. лева по-малко. Това е резултат главно на
смущението във влогонабирането през първото тримесечие на настоящата година, предизвикано
от слуховете за блокиране на влоговете и за обмяна на парите. Тези слухове, както е известно, бя-
ха парирани, смущението се преодоля и влогонабирането сега се развива в предвидените темпове,
но намалението от първото тримесечие не можа да бъде компенсирано напълно.

Според разчета на Държавния комитет за планиране по стойност обемът на разчетния сто-
кооборот за 1968 г. е обезпечен със стокови фондове. Предвижда се дори известно увеличаване на
наличните стокови запаси в търговията, като от 1 208 млн. лева в началото на 1968 г. е предвиде-
но те да нараснат към 31 декември на 1 365 млн. лева и на тази основа да се започне изпълнение-
то на стокооборота в началото на 1969 г. При очертаващото се преизпълнение на разчетния сто-
кооборот за настоящата година с около 40 млн. лева, планираният размер на стоковите запаси яв-
но не ще бъде достигнат и това ще отекчи положението със стоковите фондове за 1969 г. Трябва
да отбележим, при това, че въпреки стойностното обезпечение на стокооборота със стокови фон-
дове, потребителското търсене, насочено към редица групи стоки, остава незадоволено.

От отчетните данни за изтеклите пет месеца на 1968 г. се очертава тенденция на намалява-
не на стоковите запаси вместо увеличение, каквото е предвидено по плана. Така, към 31.V. т.г. при
търговските предприятия има голямо намаление в количествата на стоковите запаси по следните
видове стоки:

1.I.1968 г. 31.V.1968 г. %

Ориз ...................................... т. 2 763 1 567 57
Фасул .................................... „ 5 860 1 788 31
Захарни изделия ................... х. лв. 7 100 4 761 67
Памучни тъкани ................... х. м. 21 614 15 793 73
Метални кревати .................. бр. 59 930 49 398 82
Телевизори ........................... бр. 41 555 29 214 70
Перални ................................ бр. 23 702 12 450 53
Хладилници .......................... бр. 9 284 3 761 41
Шевни машини ..................... бр. 26 722 5 974 22

Много производствени предприятия не изпълняват договорните си задължения към търгов-
ските предприятия за редица търсени стоки. Така например, ДВТК „Г. Димитров“ Сливен е изпъл-
нил задълженията си за тропикала 48/2 с 55% целволе за първото полугодие едва на 0,9%; тропи-
кал с полиестер е доставен от плана само 62,8%; дамски костюм „Лотос“ – само 42,1%; дамско
манто „Светлана“ – само 35,8% и др. От Елпром – Варна са доставени ютии народен тип едва 7%
от договорените количества, от котлоните от 600 вата при договорени 5 000 бр. изпълнението е
само 80 бр. и т.н. Могат да се изброят още редица случаи на недостатъчни количества от търсени-
те от населението стоки.

Всичко това довежда до затруднения в областта на паричното обръщение и до неестестве-
но високо нарастване на влоговете в Държавна спестовна каса, което почти всяка година се зала-
га още в плановите разчети. Така например, както отбелязахме по-горе, за настоящата година бе-
ше разчетен приръст на влоговете в ДСК в размер на 325 млн. лева от вноски на населението. Та-
зи сума сега се очертава да бъде около 285 млн. лева, но заедно с начисляваните ежегодно лихви
приръстът на влоговете общо и тази година ще бъде не по-малко от 350 млн. лева. По-нататък ние
отделяме специално място на този въпрос. Тук считаме за необходимо да отбележим само, че та-
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ка, както е съставен проектопланът за 1969 и 1970 година, затрудненията в областта на парично-
то обръщение, появили се през 1966 и 1967 г., трудно ще бъдат преодолени през следващите две
години.

Въз основа на проекта на народностопанския план за 1969 и 1970 г. е съставен и проекта на
баланса на паричните доходи и разходи на населението за предстоящия двугодишен период.

В сравнение с плана за 1968 г. предвижда се паричните доходи на населението да нараснат,
както следва:

1968 1969 1970

План Проект Проект

Парични доходи на населението
в милиони лева 6 786 7 230 7 531
Предвиждат се мероприятия за увеличаване на
паричните доходи, само в обща сума неконкретизирани
и невключени в баланса - - 300

–––– –––– ––––-
Всичко парични доходи 6 786 7 230 7 831
Верижен индекс (при всяка предшествуваща
година = 100) - 106,5 108,3
Базисен индекс (1968 г. = 100) 100 106,5 115,4

На базата на така определените парични доходи са  установени разходите, които населени-
ето ще извърши за покупка на стоки от държавните и кооперативни търговски предприятия (орга-
низирания пазар), а като са взети под внимание и нуждите на ведомственото снабдяване, съставен
е проекто-разчетът за стокооборота на дребно за предстоящите две години, както следва:

(в млн. лева)

1968 1969 1970

Покупателен фонд на населението (разходи за
покупка на стоки) от държавните и кооперативни
търговски предприятия 4 546 4 839 5 282
Ведомствен стокооборот 339 370 400

Следва да се определи общ планов размер
на стокооборота на дребно 4 885 5 209 5 682
Определен стокооборот 4 885 5 300 5 700

Съществува необвръзка на стокооборота с
покупателния фонд на населението - 91 18

Подобна необвръзка на разчета за стокооборота с покупателен фонд на населението е въз-
можно да се появи в един такъв първоначален етап на съставянето на проекта на народностопан-
ския план, какъвто е сегашният етап и тя вероятно ще бъде преодоляна при по-нататъшната обра-
ботка на данните за съставянето на реален народностопански план. Следователно, на настоящия
етап на съставянето на плана тази необвръзка, която средно за двете години е около 2%, не е съ-
ществен проблем. Обаче трябва да отбележим, че важен проблем за решаване създават посочени-
те по-горе 300 млн. лева, включени за сега в проекто-плана за паричните доходи на населението
само като мероприятия за увеличаване на тези доходи в общ обем. Както се вижда, тази голяма су-
ма не е конкретизирана и не е включена в съответните показатели на баланса на паричните дохо-
ди и разходи на населението. Но тя е взета под внимание при определянето на общия обем на по-
купателния фонд на населението и на разчета за стокооборота на дребно за 1970 г. Ако тази сума
не бъде конкретизирана за какво се отнася – за увеличаване на ниски заплати през този период, за
увеличаване на ниски пенсии и др., тя не може да бъде отразена в съответните финансови плано-
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ве на предприятията и ведомствата и ще се появи необвръзка в общата балансова система на пла-
нирането, а това ще доведе до нереално ниско съставяне и на бюджета на държавата, тъй като по
същите причини и в него тази сума не ще може да бъде конкретно отразена в разходите. Следова-
телно може да се стигне до необвръзки на целия народностопански план, които ще се открият ед-
ва при изпълняването му.

Изобщо, ако сега не се реши проблемът с тези мероприятия, а се остави съответните конк-
ретни решения да се вземат след одобряването на плана, горната сума от 300 млн. лева ще трябва
да се плаща от съответните ведомства и предприятия като доход на населението за заплати, пен-
сии и пр., без да бъде предвидена конкретно във финансовите им планове и това ще затрудни из-
пълнението на целия народностопански план и бюджета на държавата. От друга страна, ако ме-
роприятията не се осъществят и тези доходи в размер на 300 млн. лева не постъпят у население-
то, през 1970 г. ще настъпят затруднения от друг характер – възможно е произведените в този раз-
мер стоки да останат непродадени, разчетът за стокооборота няма да се изпълни, стоките ще зале-
жат в производствените и търговски предприятия и ще се наложи да се преоценяват, от което дър-
жавата може да понесе значителни загуби.

Втори важен проблем, който поражда сегашният вариант на плана, е проблемът за обвръз-
ката на разчета за стокооборота на дребно със стоковите фондове. На сегашния етап стокооборот
за 1969 и 1970 г. е обезпечен със стокови фондове, както следва:

(в млн. лева)

П о к а з а т е л и 1969 1970
По плана за Нов сегашен По плана за Нов сегашен
петилетката проект петилетката проект

Стокови запаси в търговията
на едро и дребно на 1.I. 1 390 1 365 1 580 1 572
Постъпления 5 100 5 700 5 450 6 050

                    Всичко ресурси: 6 490 7 065 7 030 7 622

Продажби (стокооборот) на дребно 4 830 5 300 5 170 5 700
Продажби чрез едро и др. 22 145 25 159
Преоценки 45 33 50 35
Фири и липси 13 15 15 16
Стокови запаси на 31.ХII. 1 580 1 572 1 770 1 712
Средногодишни сток. запаси 1 485 1 469 1 675 1 642
Среднодневен стокооборот 13,45 14,72 14,36 15,83
Средногодишен стокооборот на
глава от населението - лева 567 622 600 662

Тези данни показват едно превишение на постъпленията от стокови фондове в търговски-
те предприятия над разчета за стокооборота за 1969 г. с 400 млн. лева и за 1970 г. – с 350 млн. ле-
ва. На пръв поглед това може да се приеме като реално обвързване на разчета за стокооборота със
стоковите фондове. Но трябва да отбележим, че така посоченият стокооборот, според нас е опре-
делен с недостатъчен темп на нарастване, поради ниския темп на нарастване на паричните доходи
на населението от една страна и на значителния темп на нарастване на влоговете. През последни-
те няколко години, вследствие главно на обвързването на доходите от заплати с печалбата на
предприятията, общият обем на паричните доходи на населението и на стокооборота на дребно е
нараствал със значително по-високи темпове, отколкото сега се предвиждат за предстоящия дву-
годишен период. Тези темпове за 1966, 1967 и 1968 г. в сравнение с предвижданията за 1969 и
1970 г. са следните: (при всяка предшествуваща година = 100)
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1966 1967 1968 1969 1970
Отчет предв. план проект проект

данни

Темпове на нарастване на
паричните доходи на населението 11,1 13,2 11,3 6,5 8,3
Темпове на нарастване на
стокооборота на дребно 8,3 11,6 12,4 8,4 7,5

Както показват данните, темпът на паричните доходи за 1969 и 1970 г. е занижен в сравне-
ние с 1966, 1967 и 1968 г. съответно с около 42% и 36%, а на стокооборота в сравнение с 1967 и
1968 г. – с около 32% и 40%. Трудно е да се приеме, че през 1969 и 1970 г. паричните доходи на
населението и стокооборотът ще се развият в такива ниски темпове. Налага се съответните разче-
ти на сегашния проект на народностопанския план, от които произлизат парични доходи и разхо-
ди на населението, да се преразгледат, за да се състави реален баланс за 1969 и 1970 г. Това е не-
обходимо да се направи, за да не се допусне впоследствие преизпълняване на разчета за парични-
те доходи, каквото имахме през последните няколко години, поради което в планирането и регули-
рането на паричното обръщение и в поддържането на стабилността на лева се създадоха значител-
ни затруднения.

Освен това, както посочихме по-горе, една от причините за недостатъчния темп на нараст-
ване на стокооборота е, че по разчета за предстоящите две години покупателният фонд на населе-
нието за стоки е определен при насочване на значителен размер на паричните доходи към Държав-
на спестовна каса и главно на тази основа се предвижда продажбите на стоки от търговията да бъ-
дат по-ниски от постъпленията на стокови фондове. Така, както казахме, в проекто-плана се пред-
виждат превишения на постъпленията над продажбите в търговията с около 400 млн. лева за 1969
г. и 350 млн. лева за 1970 г. Но същевременно е предвидено влоговете в ДСК да нараснат с 388,
съответно с 409 млн. лева. По-долу ние се спираме по-подробно на ролята на влоговете при ба-
лансирането на покупателната способност на населението със стоките за потребление, но още тук
е нужно да отбележим, че такова голямо нарастване на влоговете е вече неестествено явление за
нашата икономика. Голяма част от него е резултат на недостиг на стокови фондове, предназначе-
ни за продажба на населението.

Във връзка с всичко това на трето място трябва да се анализират данните за производство-
то на стоки за потребление, заложени в сегашния вариант на проекта на народностопанския план
за 1969 и 1970 г. Тези данни сега са следните:

(в млн. лева)

П о к а з а т е л и 1968                                       1969                                       1970
план По плана за По плана за

петилетката Нов проект петилетката Нов проект

Общ обем на
промишлената
продукция 11 906 13 378 13 314 15 107 14 836
В т.ч.:
Група А 6 341 7 251 7 073 8 393 8 090
           % 53,3 54,2 53,1 55,6 54,5
Група Б 5 565 6 127 6 241 6 714 6 746
           % 46,7 45,8 46,9 44,4 45,5

В сравнение с плана за 1968 г. промишлената продукция за 1969 г. се предвижда да нарас-
не с 11,8%, а за 1970 г. спрямо 1969 г. – с 11,5%. Тези темпове са малко по-високи от предвиде-
ния темп по плана за 1968 г., който е 11,1%, но са по-ниски от достигнатите темпове за предшес-
твуващите години: 1967 г. – 13,4%, 1966 г. – 12,2%, 1965 г. – 13,7%, както и от реализирания темп
за изтеклите шест месеца на 1968 г. – 11,9%.
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В разпределението на общата промишлена продукция по икономически групи в проекта за
1969 и 1970 г. се предвижда известно увеличаване на относителния дял на производството на
предмети за потребление (група Б) в сравнение с предвиденото по петилетния план. Но все пак
важно за отбелязване е, че за 1970 г. относителният дял на производството на предмети за потреб-
ление в общата промишлена продукция се определя на 45,5%, като в сравнение с плана за 1968 г.
е по-нисък с 1,2 пункта. Трябва да се отбележи, че относителният дял на това производство вече
от редица години непрекъснато и то чувствително намалява. През 1960 г. той е бил 52,8%, през
1964 – 48,6%, 1965 – 47,7%, 1966 – 47,4%, 1968 – план 46,7%, а за 1969 и 1970 г. се предвижда по
сегашния проект 46,9%, съответно 45,5%. Това създава значителни затруднения в работата на
банката във връзка с поддържането на паричното обръщение в нормално необходим за икономи-
ката размер и изобщо се отразява неблагоприятно върху стабилността на лева, като се има пред-
вид голямото нарастване на паричните доходи на населението. Ние напълно одобряваме политика-
та на Партията и правителството за предимствено нарастване на производството на средства за
производство. Но нарасналата в голям размер, особено през последните години, покупателна спо-
собност на населението изисква относителният дял на производството на стоки за потребление да
не се намалява повече.

На ХХIII конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз, като важна особеност в
плана за развитие на икономиката на СССР през петилетката 1966 – 1970 г. се подчерта необходи-
мостта от съществено сближаване на темповете на растеж на производството на средства за про-
изводство (група А) и на предмети за потребление (група Б). В отчетния доклад на ЦК на КПСС
пред конгреса се отбелязва, че на настоящия етап това е една от най-важните стопанско-полити-
чески задачи. Поради това, докато през петилетката 1961–1965 г. производството на средства за
производство в СССР се увеличило с 58%, а производството на предмети за потребление – с 36%,
т.е. разликата е била 22 пункта в полза на група А, за настоящата петилетка (1966-1970 г.) се
предвижда производството на група А да нарасне с 49 – 52%, а на група Б – с 43 – 46%. Следова-
телно разликата в темповете се намалява на 6 пункта.

У нас през четвъртата петилетка (1961 – 1965 г.) нарастването на група А е било 91,7% и
на група Б – 58,5%, т.е. разликата в темповете е била 33,2%. За настоящата пета петилетка първо-
начално беше предвидено продукцията на група А да се увеличи през 1970 г. в сравнение с 1965 г.
с 92,6%, а на група Б – с 62,8% или предвиждаше се разликата в темповете да бъде 29,8 пункта в
полза на група А. Впоследствие, при преработката на петилетния план, беше определен темп за
група А – 88,4%, а за група Б беше запазен същия темп – 62,8%, или разликата беше сведена до
25,6 пункта. Сега с проекто-плана за 1969 и 1970 г. се предлага по-съществено сближаване на тем-
повете, като производството на група А се предвижда да нарасне общо по петилетния план с
81,6%, а на група Б – с 63,5%, или разликата в темповете се свежда на 18,1 пункта.

Ако се вземе за база планът за 1968 г., през 1970 г. производството на група А нараства на
127,6%, на група Б – на 121,2%, или разликата остава само 6,4 пункта. Но трябва да се каже, че
това е постигнато главно за сметка на намалените предвиждания за производството на група А, а
производството на група Б се запазва почти на същото равнище. Така, по коригирания петилетен
план производството на средства за производство през 1970 г. трябваше да бъде 8 393 млн. лв., а
сега е намалено в проекта на 8 090 млн. лв. Производството на група Б по петилетния план тряб-
ваше да бъде през 1970 г. 6 714 млн. лева, а сега се определя на 6 746 млн. лв., т.е. увеличава се са-
мо с 32 млн. лева, което никак не съответствува на нарасналите потребности на населението. По-
благоприятно е положението за 1969 г., през която срещу предвидено по петилетния план произ-
водство на група А 7 251 млн. лв. сега се определят 7 073 млн. лв., или 11,5% нарастване в срав-
нение с 1968 г., а производството на група Б се определя на 6 241 млн. лева срещу 6 127 млн. лв.
по петилетния план, или нарастването е 12,1%. При това тези предвиждания в съставения сега
проект само за 1969 и 1970 г. биха могли да се приемат за задоволителни, ако не беше голямото
свръхпланово нарастване на паричните доходи на населението. Така, при предвидено нарастване
на тези доходи по първоначалния план за петилетката от 4 853 млн. лева през 1965 г. на 7 054 млн.
лева през 1970 г., или с 2 201 млн. лева – 45,4%, сега с проекта за 1970 г. се предвижда редовен
размер на паричните доходи 7 531 млн. лева и допълнителни мероприятия за увеличаването им с
още 300 млн. лева, или всичко 7 831 млн. лева, т.е. 777 млн. лева – 11% повече от първоначални-
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те предвиждания за петилетката. Тези данни за свръхпланово нарастване на паричните доходи на
населението, при почти запазен темп на нарастване на производството на стоки за потребление
според първоначалните предвиждания в петилетния план са главна причина за затруднения относ-
но осъществяването на правилна пропорция между покупателна способност на населението и сто-
ковите фондове за потребление.

Разбира се, възможностите на нашето производство не могат да се сравняват с възможнос-
тите на производството на Съветския съюз. На достигнатия етап на развитие на нашата икономи-
ка още не е възможно да приложим такова голямо сближаване на темповете на производството на
група А и група Б за продължителни периоди, каквото вече се осъществява в СССР. Но заедно с
това считаме, че в съответствие с настъпилата вече голяма нужда да се подобри стоковото обезпе-
чение на лева, е необходимо да се увеличи относителният дял на производството на предмети за
потребление, като се увеличат капиталните вложения за това производство, които за сега, а и от
редица години назад, са твърде недостатъчни. Така например, през 1953 г. от всичко 201 млн. ле-
ва капитални вложения в промишлеността, само 27,1 млн. лева, или 13,5% са вложени в производ-
ството на предмети за потребление. През 1958, 1959 и 1960 г. относителният дял на тези капитал-
ни вложения нараства на 21,7%, 28,7% и 20,4%, но през следващите години отново спада на око-
ло 13%.

Средно за периода 1953 – 1965 г. относителният дял на капиталните вложения в производ-
ството на група Б е 15,5%, а през 1966 и 1967 г. е около 16%. Почти същият нисък относителен
дял на капиталните вложения в производството на група Б е заложен и за 1968, 1969 и 1970 г. Та-
ка, по непълни данни в по-важните подотрасли на леката промишленост – стъкларска и порцелано-
фаянсова, текстилна, шивашка, кожаро-кожухарска и обувна, в цялата хранително-вкусова про-
мишленост, както и в групата „Други отрасли на промишлеността“, за 1968 и 1969 г. са предвиде-
ни само около 15% от общия размер на капиталните вложения в промишлеността за 1969 г., а за
1970 г. – около 16,5%. Необходимо е по-внимателно да се подходи към проблема за капиталните
вложения в страната и да се намерят възможности за увеличаване на вложенията в производство-
то на предмети за потребление. Трябва да се каже, че главно поради недостатъчните капитални
вложения това производство е недостатъчно за посрещане на бързо растящата покупателна спо-
собност на населението и значителна част от неговите нараснали парични доходи се насочва в не-
естествено увеличен размер към Държавна спестовна каса и там се натрупва като свободна, макар
и за сега потенциална покупателна сила на населението. В резултат на това тази свободна покупа-
телна сила значително превишава наличните стокови запаси в търговията. Така, в края на 1963 г.
влоговете превишават наличните стокови запаси в търговията с 359 милиона лева, като достигат
1340 млн. лева, срещу 981 млн. лева стокови запаси. В края на 1967 г. влоговете са вече 2 493 млн.
лева, а наличните стокови запаси възлизат на 1 208 млн. лева, или влоговете са над 2 пъти повече.
В проекта за 1970 г. се предвижда влоговете да достигнат 3 658 млн. лева, а стоковите запаси –
1712 млн. лева.

Общо за разглеждания период нарастването на влоговете и стоковите запаси се е осъщест-
вявало и съотношението между тях се изменя по години, както следва:

Влогове Налични % на стоковите
Г о д и н и стокови запаси запаси към

млн. лв.  влоговете

1963 1 340   981 73
1964 1 521 1 081 71
1965 1 756 1 130 64
1966 2 068 1 175 57
1967 (отчет) 2 493 1 208 48
1968 (план) 2 861 1 365 48
1969 (проект) 3 249 1 572 48
1970 (проект) 3 658 1 712 47

Както се вижда, през 1963 г. стоковите запаси представляват 73% от влоговете, а разчети-
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те за 1970 г. показват, че стоковите запаси ще бъдат едва 47% спрямо влоговете. Още сега дейст-
вителните данни показват това съотношение в рамките на 48%. Това вече е обезпокояващо за раз-
витието на икономиката на страната.

Тези данни още веднаж ясно показват, че при балансирането на покупателната способност
на населението със стоковите фондове за потребление ние твърде много залагаме на влоговете.
Ако към сумата на влоговете се прибавят и наличните пари, които се намират у населението и се
вземе под внимание сегашната незадоволителна структура на стоковите фондове, в много случаи
несъответствуваща на потребителското търсене, настойчиво се налага изводът, че въпросът за по-
нататъшното увеличаване на производството на стоки за потребление над досегашните темпове не
търпи отлагане. Той трябва сериозно да се разгледа и реши още сега при съставянето на народнос-
топанския план за предстоящите две години, като с това се постави добра основа и за следващата
петилетка, тъй като натрупаната свободна потенциална покупателна сила на населението под фор-
мата на влогове в ДСК при определени условия може да създаде известни затруднения в развити-
ето на икономиката.

Голямото нарастване на влоговете и изобщо на покупателната способност на населението
(включително наличните пари) поражда и други някои проблеми, на които също следва своевре-
менно (още сега) да се обърне най-сериозно внимание.

Така например, трябва да се каже, че в редица случаи влоговете и покупателната способ-
ност на населението растат вследствие на получаване на икономически необосновани доходи.
Един от тези канали за изтичане на пари са социалистическите бригади за технически прогрес, от
чиято дейност много често няма икономически ефект, но въпреки това членовете на тези бригади
получават големи допълнителни хонорари по 500, 600, 1 000 и дори по 3 000 лева годишно. От
проучванията, които извършихме в тази насока в последно време, се установи, че само в гр. Со-
фия годишно по линията на тези бригади от касите на банката излизат над 1 000 000 лева, за голя-
ма част от които няма или не може да се установи икономически ефект.

Твърде често редица предприятия преминават към производство на скъпи и високо рента-
билни асортименти с цел за отчитане на по-голям обем на стопанска дейност и за реализиране на
по-голяма печалба за разпределение по линията на заплати и премии.

В някои предприятия са въведени системи за заплащане на премии за изпълнение на плана.
Ние считаме, че за изпълнение на плановите задачи на работниците и служащите е определена
заплата. Премии следва да се плащат само за преизпълнение на тези задачи. Заплащането на пре-
мии за изпълнението на задачите не съответствува на социалистическия принцип за разпределени-
ето според труда.

По-горе ние посочихме, че планът за паричните доходи за настоящата година общо взето,
с малки изключения, ще се изпълни. Но трябва да се каже, че тези доходи са предвидени с висок
темп на нарастване – 11,3%, докато през изтеклата четвърта петилетка средногодишният темп на
нарастване е бил 9,3%. Високи темпове на нарастване на доходите имаше и през 1966 и 1967 г.
Това вече е една трайна тенденция, за която трябва непременно да се държи сметка.

Необходимо е също така да се отбележи, че в посочения по-горе общ размер на влоговете
към 31.ХII.1967 г. – 2 493 млн. лева, 385 млн. лева, или 15,4%, са жилищно-спестовни влогове.
Обаче за сега обикновено явление е гражданите-вложители да чакат по 7-8 години докато получат
заем и се включат в жилищното строителство. Това е резултат изключително на недостиг на стро-
ителни материали. А жилищният проблем в градовете, особено в големите градове, е вече крайно
изострен.

Налага се от една страна да се пресекат тенденциите на неправомерно получаване на дохо-
ди от някои категории на населението и от друга страна, да се вземат реални мерки за увеличава-
нето на производството на стоки за потребление и за жилищното строителство. Това е необходи-
мо, тъй като в крайна сметка осъществяването на дело на политиката на Партията и правителство-
то за повишаване на жизненото равнище на населението зависи от материалните блага, които му
се предоставят, а не от паричните средства, които то получава.

Необходимо е много сериозно да се разгледа съставеният проектоплан за развитието на
страната през 1969 и 1970 година и да се подобри съотношението между производството на сред-
ства за производство (група А) и предмети за потребление (група Б), за да се предотврати диспро-
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порцията между нарастващите парични доходи на населението и стоковите фондове в страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Несторов
ВИ. нап. 2 екз.
1 за др. Ст. Тодоров ЦК БКП
1 за службата
№ 604/22.VII.1968 г.

[Върху документа – надпис:]
Лично др. Несторов ще го даде на др. Ст. Тодоров

ЦДА, ф. 132П, оп. 8, а.е. 9, л. 1–15. Оригинал. Машинопис.

№ 572

ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДИРЕКЦИЯ В БНБ РОЗАЛИН
ЧУБРИЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ КИРИЛ НЕСТОРОВ ЗА ОЧЕРТАВАЩОТО СЕ

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛНИЯ ФОНД И СТОКООБОРОТА ЗА 1970 ГОДИНА

София, 16 ноември 1968 г.

Поверително
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ НЕСТОРОВ
Т   у   к

З А П И С К А
от РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, директор на Емисионно-касовата дирекция

Относно: очертаващото се несъответствие между покупателния фонд
и стокооборота за 1970 година.

Другарю Председател,

В процеса на уточняване на държавния народностопански план и баланса на паричните до-
ходи и разходи на населението за 1969 и 1970 година се очертава известно несъответствие между
покупателния фонд и стокооборота, предвиден по проекта на държавния народностопански план
за 1970 година.

Несъответствието възниква във връзка с предвижданите мероприятия на Партията и прави-
телството по увеличаване на паричните доходи на населението през 1969 и 1970 година.

По баланса на паричните доходи и разходи на населението покупателният фонд за 1969 и
1970 година се определи, както следва:

1969 г. 1970 г.
Парични доходи на населението 7 172 7 613
                Спадат се:
Нестокови разходи и спестявания 2 088 2 225
Покупателен фонд за кооп[еративния] пазар 205 205
Увеличение на парите в обръщение 55 60

–––– ––––
Покупателен фонд държавна и кооперативна търговия: 4 824 5 123

===== =====
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Като се прибави ведомствен стокооборот за 1969 година 426 милиона лева и за 1970 годи-
на 430 милиона лева, стокооборотът за 1969 година следва да бъде 5 250 милиона лева и за 1970
година 5 553 милиона лева.

По проекта на държавния народностопански план се предвижда стокооборотът за 1969 го-
дина да бъде 5 300 милиона лева и за 1970 година – 5 700 милиона лева. Следователно, предвиде-
ният по народностопанския план стокооборот е по-висок от стокооборота, изчислен по баланса на
паричните доходи и разходи на населението, с 50 милиона лева за 1969 година и със 147 милиона
лева за 1970 година.

В хода на работата по съставяне на баланса на паричните доходи и разходи на население-
то се дадоха указания да се предвидят мероприятия за увеличаване доходите на населението в раз-
мер на 50 милиона лева за 1969 година и 250 милиона лева за 1970 година.

Във връзка с това в паричните доходи и разходи на населението се извършиха следните
промени:

За 1969 година с общия размер на мероприятията 50 милиона лева се увеличиха както до-
ходите, така и разходите на населението (покупателния фонд). В резултат на това се постигна об-
вързване на покупателния фонд с разчетния стокооборот по проекта на държавния народносто-
пански план в размер на 5 300 милиона лева и се запази установеното съответствие между дохо-
дите и разходите на населението.

За 1970 година доходите на населението се увеличиха с общия размер на мероприятията
250 милиона лева, като на увеличението се даде следното направление:

1. Увеличи се покупателният фонд от 5 123 милиона лева на 5 298 милиона лева или със
175 милиона лева. Тази сума съставлява 70% от увеличението на доходите в размер на 250 мили-
она лева. Приблизително такъв процент от доходите си населението използува обикновено за по-
купка на стоки.

2. Увеличиха се нестоковите разходи и спестяванията със 70 милиона лева.
3. Увеличи се остатъкът от пари у населението с 65 вместо с 60 милиона лева или 5 мили-

она лева повече.
Следователно, цялото увеличение на доходите от мероприятията в размер на 250 милиона

лева получава съответно направление в разходите на населението.
Трябва обаче да се отбележи, че при увеличения с мероприятията покупателен фонд в раз-

мер на 5 298 милиона лева и ведомствен стокооборот 430 милиона лева стокооборотът за 1970 го-
дина следва да бъде 5 728 милиона лева, а по проекта на държавния народностопански план е
предвиден стокооборот 5 700 милиона лева. Следователно, размерът на стокооборота по народ-
ностопанския план не е обвързан с покупателния фонд по баланса на паричните доходи и разходи
на населението с 28 милиона лева.

За да се получи необходимото съответствие между покупателния фонд и стокооборота, на-
лага се да се увеличи стокооборотът по проекта на държавния народностопански план с 28 мили-
она лева.

За увеличението на стокооборота с 28 милиона лева следва да се обезпечат необходимите
стокови фондове от промишлеността и вноса. Като се има обаче пред вид, че през последните ня-
колко години действителното нарастване на паричните доходи на населението системно превиша-
ва разчетеното и създава затруднения в задоволяване на потребителското търсене и поддържане
стабилността на паричното обръщение, намирам, че ще бъде уместно банката да настоява да се
увеличат стоковите фондове за 1970 година не с 28, а поне с 50 милиона лева, за да може да се
посрещне евентуално надпланово увеличение на доходите на населението.

София, 16 ноември 1968 година
ДИРЕКТОР: Р. Чубриев

ЛР/Написани 2 екз.
1 за председателя на БНБ
1 за службата
№ 328/13.ХI.1968 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 8, а.е. 9, л. 184–186. Оригинал. Машинопис.
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№ 573

ПРОУЧВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ“ В БНБ ЗА
НЕОБХОДИМОСТТА И УСЛОВИЯТА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА И ДЪРЖАВНИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ С ОГЛЕД ЦЕЛИЯТ РАЗМЕР НА ВЛОГОВЕТЕ И НА
МАТЕМАТИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВ ПО ЗАСТРАХОВАНЕТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА БНБ

КАТО РЕСУРС ЗА КРЕДИТИРАНЕ

София, 28 юли 1969 г.

Поверително

Б Ъ Л Г А Р С К А     Н А Р О Д Н А     Б А Н К А
Централно управление

Дирекция „Икономически проучвания“
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ПРОУЧВАНЕ

Относно: необходимост и условия за ликвидиране задълженията на държавния бюджет
към Държавна спестовна каса и Държавния застрахователен институт с оглед
целия размер на влоговете и на математическия резерв по застраховането
да се предостави на Българската народна банка като ресурс за кредитиране

Установената в нашата страна на 9 септември 1944 г. народна власт в кратки срокове лик-
видира икономическата разруха, която беше настъпила при капитализма в България и особено
през годините на Втората световна война. Със своята правилна икономическа политика, основана
на марксистко-ленинското учение, ръководящата сила в нашата страна – Българската комунисти-
ческа партия своевременно и системно проведе мероприятия за стабилизиране на народното сто-
панство. В тази област решаващи бяха редица революционни мероприятия, насочени към преуст-
ройство и развитие на страната на социалистически основи. Наред със засилването на производс-
твото, премахването на нееквивалентната външна търговия с фашистка Германия, национализаци-
ята на частните индустриални и минни предприятия, частните банки и други, важно мероприятие
в тази област беше и извършената през 1952 г. парична реформа.

Предпоставка за извършването на тази реформа беше увеличеното производство на наша-
та социалистическа промишленост и селско стопанство, въз основа на което беше напълно отме-
нена съществуващата от Втората световна война купонна система за снабдяване на населението,
премахнаха се последиците от инфлацията, които наследихме от капитализма, укрепи се парично-
то обръщение, увеличи се покупателната сила на лева и се премина към разгърната търговия по
единни държавни цени на дребно. Постигна се необходимото съответствие между стоковите фон-
дове и паричното обръщение в страната. С всичко това само осем години след социалистическата
революция у нас се постигна желаната стабилност на лева и се сложи здрава основа, на която пар-
тията и правителството можеха да провеждат по-нататък своята политика за непрекъснато и пла-
номерно повишаване жизненото и културно равнище на нашия народ. В тази насока, наред с уве-
личаването на производството и стабилизирането на цените на дребно, допринесе и по-нататъш-
ното непрекъснато нарастване на паричните доходи на населението.

Поради това, че почти през цялото първо полугодие на 1952 г. паричното обръщение беше
в състояние на инфлация (новият мащаб на цените и изобщо стабилизирането на лева се извърши
с реформата от м. май), за база за сравнение на нарастването на паричните доходи на население-
то ние приемаме 1953 г., която е първа нормална година за развитието на икономиката при стаби-
лен лев след паричната реформа от 1952 г.
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При тази постановка, нарастването на паричните доходи на населението от 1953 г. досега
се е осъществявало, както следва:

ГОДИНИ Парични доходи Верижен Базисен
на населението индекс индекс

в млн. лева

1 2 3 4

1953 1 412 - 100,-
1954 1 564 110,8 110,8
1955 1 687 107,8 119,5
1956 1 806 107,0 127,9
1957 2 023 112,0 143,3
1958 2 329 115,1 164,9
1959 2 715 116,6 192,3
1960 3 118 114,8 220,8
1961 3 365 107,9 238,3
1962 3 743 111,2 265,1
1963 4 158 111,1 294,5
1964 4 412 106,1 312,4
1965 4 853 110,0 343,7
1966 5 391 111,1 381,8
1967 6 121 113,5 433,5
1968
очаквано 6 643 108,5 470,4
1969
план 7 136 107,4 505,3

Данните в таблицата показват, че за изследвания 15-годишен отчетен период – 1953-
1968 г., паричните доходи на населението са нараснали 4,7 пъти, а за настоящата 1969 г. е предви-
дено те да нараснат повече от 5 пъти. Посочените данни са още едно ярко доказателство за постиг-
натите от нашия народ икономически успехи.

С увеличаването на паричните доходи на населението се създаде възможност за ярко про-
явление при социализма на характерната за нашия народ черта – спестовността. В годините на на-
родната власт тя придоби широк размах. Нарастването на спестовността по години се илюстрира
от данните в следната таблица за влоговете в Държавна спестовна каса:

ГОДИНИ
Парични доходи

Прираст на влоговете
Относителен

на населението От вноски на От лихви Всичко дял на
населението общия прираст

на влоговете
от пар[ични]

доходи в
проценти

                       
  в  милиони лева

1 2 3 4 5 6

1953 1 412 - - - -
1954 1 564  17 5  22 1,4
1955 1 687  26 7  33 2,0
1956 1 806  53 8  61 3,4
1957 2 023  75 10   85 4,2
1958 2 329 105 13 118 5,1
1959 2 715 123 17 140 5,2
1960 3 118 180 23 203 6,5
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1961 3 365 136 30 166 4,9
1962 3 743   84 33 117 3,1
1963 4 158 179 40 219 5,3
1964 4 412 135 46 181 4,1
1965 4 853 189 46 235 4,8
1966 5 391 275 50 325 6,0
1967 6 121 368 64 432 7,1
1968 – очакв. 6 643 296 73 369 5,6
1969 - план 7 136 245 80 325 4,6

Динамиката на относителното тегло на прираста на влоговете към общия размер на парич-
ните доходи на населението общо взето бележи тенденция на нарастване. При относително тегло
на този прираст през 1953 г. 1,4%, през 1968 г. то е 5,6%, или 4 пъти по-голямо. През 1967 г. то е
достигнало дори 7,1%. За 1969 г. е планирано относителното тегло на прираста на влоговете да
спадне на 4,6%, като за сметка на това е предвидено значително напрежение в нарастването на
стокооборота. Фактическите данни обаче показват, че планираният прираст на влоговете за насто-
ящата година ще бъде значително превишен, а се очертава неизпълнение на плана за стокооборо-
та на дребно. Така, при планиран прираст на влоговете за цялата 1969 г. от вноски на население-
то 245 млн. лева, фактическите вноски за първото полугодие достигнаха 298 млн. лева. При това
положение и за 1969 г., заедно с лихвите, прирастът на влоговете ще достигне общо около 380
млн. лева, или 5,3% от паричните доходи на населението. За сметка на това, в изпълнението на
плана за стокооборота на дребно за първото полугодие на 1969 г. в сравнение със същия период
на 1968 г. е отбелязано значително изоставане, като е постигнато нарастване 5,8%, при предвиде-
но по плана за годината 8,2%.

Освен от вноски на населението, влоговете в нашата страна непрекъснато нарастват и от
ежегодно начисляваните лихви. Както показват горните данни, през 1968 г. лихвите на влоговете
са били 73 млн. лева, а за 1969 г. се очертава да достигнат 80 млн. лева.

В резултат на всичко това абсолютният размер на влоговете непрекъснато нараства, видно
от следните данни (към 31.ХII. всяка година):

(в млн. лева)

ГОДИНИ Влогове – общо В това число – обикновени Жилищно-спестовни

Абсолютни Базисен Абсолютни Базисен Абсолютни Базисен
суми индекс суми индекс суми индекс

1953 176 100,- 174 100,- 2 100,-
1954 198 112,5 191 109,8 7 350,0
1955 231 131,3 217 124,7 14 700,0
1956 292 165,9 269 154,6 23 11 п.
1957 377 214,2 341 196,0 36 18 п.
1958 495 281,3 440 252,9 55 27 п.
1959 635 360,8 570 327,6 65 32 п.
1960 838 476,1 742 426,4 96 48 п.
1961 1 004 570,5 872 501,1 132 66 п.
1962 1 121 636,9 971 558,0 150 75 п.
1963 1 340 761,4 1 160 666,7 180 90 п.
1964 1 521 864,2 1 309 752,3 212 106 п.
1965 1 756 997,7 1 497 860,3 259 129 п.
1966 2 081 12 п. 1 760 10 п. 321 160 п.
1967 2 513 14 п. 2 128 12 п. 385 192 п.
1968 2 882 16 п. 2 362 14 п. 520 260 п.
1969
план 3 207 18 п. 2 612 15 п. 595 297 п.

От 1953 до 1969 г. влоговете в страната нарастват от 176 млн. лева на 3207 млн. лева, или
с 3 031 млн. лева, като увеличението им от вноски на населението е 2486 млн. лева, а само от лих-
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ви – 545 млн. лева.
Общо нарастването на влоговете през разглеждания период е 18 пъти, като за обикновени-

те влогове е 15 пъти, а за жилищно-спестовните влогове – 297 пъти.
Трябва да отбележим, че нарастването на основната част от влоговете в нашата страна е за-

кономерно явление, тясно свързано с увеличаването на паричните доходи на населението и общо
с повишаването на неговото жизнено равнище. Но известна част от влоговете вече от редица годи-
ни имат характер на принудителни спестявания. Това важи най-вече за жилищно-спестовните вло-
гове, чийто дял е значителен от общия размер на набраните влогове и темповете им на нараства-
не са извънредно големи в сравнение с темповете на обикновените спестовни влогове. Жилищно-
спестовните влогове през 1968 г. представляват 18,1% от общия размер на влоговете и темпът на
нарастването им през изследвания период е бил 20 пъти по-голям от този на обикновените спес-
товни влогове. Това натрупване на жилищно-спестовните влогове е резултат на недостатъчния
обем на жилищно строителство в градовете. Аналогично е положението и с депозитните вноски,
които населението прави в Държавна спестовна каса за стоки, количествата на които са недоста-
тъчни на пазара. На първо място тук се нареждат вноските за леки автомобилни коли, хладилни-
ци „Мраз“, комбинирани нафтови печки и др. Нашите изчисления показват, че наред с посочени-
те в таблицата 520 млн. лева жилищно-спестовни влогове, към 31.ХII.1968 г. в Държавна спестов-
на каса има още около 200 млн. лева влогове, които населението е внесло в очакване да закупи де-
фицитни стоки. Освен това, през разглеждания период за основна вноска в ДСК за строеж на жи-
лище беше определена сумата 1200 лева, а максималният заем – 4000 лева. В последно време мак-
сималният заем е увеличен на 6000 лева, а основната вноска на гражданите – 1800 лева. При това
положение стойността на един апартамент трябва да бъде 7800 лева, като 23% са собствени сред-
ства на гражданите. Но в действителност понастоящем един среден по големина двустаен апарта-
мент се продава на гражданите за около 9000 – 10 000 лева, при което собствените средства на
гражданите в жилищното строителство възлизат най-малко на 40%, а дори и до 50%. Така че вмес-
то 1800 лева, собствените средства на гражданите достигат в абсолютна сума най-малко 4 000 ле-
ва. При това положение трябва да се приеме, че още най-малко около 200 милиона лева, които се-
га се намират по влоговите партиди на обикновените влогове, се включват в обема на строителс-
твото след тиражирането на заемите за жилища. Ние приемаме, че и около 200 млн. лева стоят по
партидите на обикновените влогове в ДСК в очакване да се закупят с тях стоки за потребление с
висока стойност и дълготрайна употреба, нерегистрирани за сега като дефицитни. Или всичко към
края на 1968 г. около 1100 млн. лева, представляващи кръгло 40% от общия размер на влоговете
в страната, имат характер на принудителна спестовност. Тези влогове ще изчезнат от Държавна
спестовна каса в същия момент или в същия период, в който строителните материали, работната
ръка и производството биха позволили всички желаещи граждани да започнат строеж на жилища
и да закупят търсените от тях дефицитни стоки за потребление.

Но какъвто и да е произходът на влоговете, от свободно или принудително спестяване, във
всички случаи те представляват отложена покупателна способност на населението за покупка на
стоки през бъдещи периоди. В този смисъл, независимо от това, дали сумите са внесени на безс-
рочен влог, или за определен период, във всички случаи те са изискуеми и свободни за използува-
не от населението във всеки момент.

Поради това, основен банков принцип, както при капитализма, така и при социализма е,
влоговете на населението да бъдат използувани само като ресурс за кредитиране. По своята същ-
ност влоговете представляват заеми, предоставени от населението за различни срокове в разпо-
реждане на банките. Маркс подчертава, че влоговете са „само особено название на заемите, пре-
доставени от публиката на банкера“ (Капиталът, том III, стр. 494). Следователно, те подлежат на
връщане на вложителите. Специфична тяхна особеност обаче е това, че докато обикновените зае-
ми се връщат на определените срокове, влоговете трябва да бъдат всякога готови за връщане от
банките на населението. Разбира се, не всякога и не всички влогове ще бъдат изтеглени изцяло.
Обикновено съществува един неснижаем остатък. От такъв неснижаем остатък, определен като
критична граница за ползуване на влоговете, досега у нас не е ставало нужда, тъй като големи ко-
лебания на влоговете в плюс или минус не е имало. Напротив, както се вижда от разгледаните до-
тук данни, налице е една ясно определена постоянна тенденция на нарастване на влоговете и то в
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голям размер. Но и в този, както и във всички други случаи, характерът на бърза ликвидност на
влоговете трябва безусловно да бъде запазен.

Все пак, ако трябва да се говори за неснижаем остатък на влоговете, съгласно горните на-
ши изчисления, той би могъл да бъде определен на не повече от 60% от общия им размер.

Необходимостта от използуване на влоговете само като ресурс за кредитиране икономи-
чески е безспорна. В този смисъл проблемът нееднократно е третиран и от нашите класици. Във
връзка с цитираната по-горе постановка на Маркс, именно, че влоговете са само особено название
на заемите, предоставени от публиката на банкера, сам той пояснява по-нататък, че при развита
кредитна система парите, „безразлично дали те представляват реализиран капитал или реализиран
доход, стават заемен капитал благодарение само на акта на даването в заем, благодарение на прев-
ръщането им във влог (Капиталът, том III, стр. 533). А като разглежда въпроса за масата на сред-
ствата за обръщение, Маркс разграничава тази маса, като отбелязва, че една част от нея се нами-
ра в сферата на активното обръщение, а друга част се намира във формата на влогове и в този
смисъл той нарича влоговете „инструмент на заемите“ (Капиталът, том III, стр. 554), т.е. влогове-
те са база за кредитиране и те трябва да служат само за кредитиране, а не и за безвъзмездно пла-
сиране в народното стопанство чрез бюджета. Такава възможност никъде няма отбелязана в Мар-
ксовите постановки.

В своите тезиси за банковата политика още в първите месеци след Октомврийската рево-
люция Ленин отбелязва, че трябва да се вземат мерки „населението да държи всички пари, които
не са безусловно необходими за потребителски цели, в банките“, но дава указания да се въведат
„редица облекчения за публиката с цел да се ускорят внасянията на пари в банките и отпущането
на пари от банките, както и за да се опростят формалностите“ (В. И. Ленин, съч. т. 27, стр. 212-
213). Следователно, наред с облекчения за внасяне на пари в банките, Ленин изгражда постанов-
ката за облекчения и при „отпускането на пари от банките“, т.е. при връщането на влоговете на
населението. А такива облекчения не могат да съществуват, те стават безпредметни, ако част от
влоговете са иззети от бюджета и са вложени безвъзмездно в народното стопанство. Никъде Ле-
нин не предвижда такава възможност. През 1959 година в СССР е издаден Закон за бюджетните
права на Съюза на ССР и на съюзните републики. В този закон изрично е подчертано, че в прихо-
дите на съюзния бюджет на СССР влизат: данък върху оборота, отчисленията от печалбата на
предприятията, подоходният данък, митническите и други приходи, предвидени от законодателст-
вото на СССР. Но никъде не се казва, че като приход на бюджета могат да се използуват влогове-
те на населението (в. „Правда“ от 31.Х.1959 г.).

Спестовното дело в нашата страна е организирано и гарантирано от държавата. Акумули-
раните по пътя на спестовността средства на населението в ръцете на държавата трябва да се из-
ползуват от нея за по-нататъшното развитие на икономиката и за увеличаване на производството,
но само чрез кредита, за разширяване и подобряване материалната база, за още по-правилно регу-
лиране на паричното обръщение и поддържане стабилността на лева. У нас още през 1946 година
Георги Димитров охарактеризира народните спестявания като „извънредно ценен източник за кре-
дитиране (курсивът наш) на народното стопанство и могъщ лост за по-нататъшното стабилизира-
не на нашата национална монета“. (Г. Димитров, съч. т. 12, стр. 123).

Но от редица години у нас този принцип не се спазваше, като прирастът на влоговете от
вноски на населението се включваше като приход в държавния бюджет, а оттам сумите се влага-
ха безвъзмездно и безлихвено в народното стопанство. Това ставаше при съответно заплащане
лихва на Държавна спестовна каса за ползуваните суми от държавния бюджет. Тази лихва до 1956
година беше 4%, а след това беше намалена на 3,5%. По години бюджетът е ползувал от Държав-
на спестовна каса следните суми:
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(в млн. лева)

Години Всички влогове, набрани в ДСК                 Ползувани                 Начислени  и

                   суми от                    изплатени
               държавния                лихви на ДСК

От вноски От Всичко Общ                     бюджет                    от държ[авния]
на населе- лихви размер                         бюджет

нието на вл[оговете] За За
към края на годи- Всичко годи- Всичко
год[ината] ната ната

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1953 - - - 176 - 158 - -
1954 17 5 22 198 10 168 8 8
1955 26 7 33 231 10 178 8 16
1956 53 8 61 292 42 220 9 25
1957 75 10 85 377 57 277 10 35
1958 105 13 118 495 85 362 13 48
1959 123 17 140 635 95 457 15 63
1960 180 23 203 838 152 609 19 82
1961 136 30 166 1 004 100 709 26 108
1962 84 33 117 1 121 77 786 31 139
1963 179 40 219 1 340 100 886 34 173
1964 135 46 180 1 521 60 946 36 209
1965 189 46 235 1 756 50 996 34 243
1966 275 50 325 2 081 125 1 121 37 280
1967 368 64 432 2 513 - - 39 319
1968 296 73 369 2 882 - - 39 358
1969 245 80 325 3 207 - - 39 397

Всичко: 2 486 545 3 031 - 1 121 - 397 -

Данните показват, че задължението на държавния бюджет към Държавна спестовна каса е
достигнало към края на 1966 година значителната сума от 1 121 млн. лв., която изцяло стои непо-
гасена. Върху ползуваните суми през всички години до сега бюджетът е плащал само годишни
лихви, общият размер на които до 1969 г. включително възлиза на 397 млн. лв. Ако се анализират
само данните от 1954 г. до 1966 г., ДСК е предоставила на бюджета 963 млн. лв., или 61% от при-
раста на влоговете, реализиран от вноски на населението, който за това време възлиза на 1577
млн. лв.

При общ размер на влоговете към края на 1968 г. 2882 млн. лв. и при дълг на бюджета 1121
млн. лв., фактически на 31.ХII.1968 г. като ресурс за кредитиране служи само остатъкът на влого-
вете – 1761 млн. лв., или 61%, а 39% са предоставените суми на бюджета.

Върху набрания дълг към Държавна спестовна каса в размер на 1121 млн. лв. държавният
бюджет в последните години изплаща ежегодно лихва в размер на 39 млн. лева. Независимо, че ве-
че трета година бюджетът не ползува този източник, той не е започнал да погасява основния дълг.
Ако приемем, че бюджетът и за в бъдеще не прави никакви погасителни вноски, то само от изпла-
щаната лихва в продължение на още 19 години и 6 месеца той ще плати (до 1969 г. включително
бюджетът ще заплати лихва в размер на 397 млн. лева) на Държавна спестовна каса още 724 ми-
лиона лева лихви, или всичко лихва, равняваща се на сегашния дълг. Това вече е крайно неизгод-
но за държавата. Налага се бюджетът да започне да погасява задълженията си към Държавна спес-
товна каса.

Погасяването на дълга може да се извърши като бюджетът връща ежегодно суми в размер
на взетите от него суми за дадена година и в същия порядък. Недостатък на този начин на издъл-
жаване на сумите обаче е това, че те няма да бъдат равномерно разпределени по години.

Така, ако се приеме този порядък на издължаване, в първите три години трябва да се пога-
сяват съвсем малки за днешно време суми – около 10 до 40 милиона лева, за главница и около 38
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млн. лева за лихви, които за сегашния размер на приходите на държавния бюджет биха представ-
лявали общо взето от 1% до 2%, а през следващия период ще има години, през които бюджетът ще
трябва да изплаща до 150 милиона лева лихви и главница. Според нас по-целесъобразно ще бъде
погасяването на дълга да се извърши в срок от 15 или 10 години с равни анюитетни вноски, по
следните погасителни планове:

А. ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

за изплащане задълженията на бюджета към ДСК от 1 121 000 000
лева за срок от 15 години при годишен анюитет = 97 330 903 лева.

(в лева)

Години                                                                          Д ъ л г П о г а ш е н и я

Главница Л и х в а В с и ч к о

1 2 3 4 5

1970 1 121 000 000 58 095 903 39 235 000 97 330 903
1971 1 062 904 097 60 129 260 37 201 643 97 330 903
1972 1 002 774 837 62 233 784 35 097 119 97 330 903
1973 940 541 053 64 411 966 32 918 937 97 330 903
1974 876 129 087 66 666 385 30 664 518 97 330 903
1975 809 462 702 68 999 708 28 331 195 97 330 903
1976 740 462 994 71 414 698 25 916 205 97 330 903
1977 669 048 296 73 914 213 23 416 690 97 330 903
1978 595 134 083 76 501 210 20 829 693 97 330 903
1979 518 632 873 79 178 752 18 152 151 97 330 903
1980 439 454 121 81 950 009 15 380 894 97 330 903
1981 357 504 112 84 818 259 12 512 644 97 330 903
1982 272 685 853 87 786 898 9 544 005 97 330 903
1983 184 898 955 90 859 440 6 471 463 97 330 903
1984 94 039 515 94 039 515 3 291 388 97 330 903

А всичко погашения 1 121 000 000 338 963 545 1 459 963 545

Б. ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

за изплащане на 1 121 000 000 лева за срок от 10 г. при год[ишен] анюитет = 134 790 576 лв. (в лева)

Години                          Д ъ л г П о г а ш е н и я

Главница Л и х в а В с и ч к о

1 2 3 4 5

1970 1 121 000 000 95 555 576 39 235 000 134 790 576
1971 1 025 444 424 98 900 021 35 890 555 134 790 576
1972 926 544 403 102 361 522 32 429 054 134 790 576
1973 824 182 881 105 944 175 28 846 401 134 790 576
1974 718 238 706 109 652 221 25 138 355 134 790 576
1975 608 586 485 113 490 049 21 300 527 134 790 576
1976 495 096 436 117 462 201 17 328 375 134 790 576
1977 377 634 235 121 573 378 13 217 198 134 790 576
1978 256 060 857 125 828 446 8 962 130 134 790 576
1979 130 232 411 130 232 411 4 558 165 134 790 576

А всичко погашения 1 121 000 000 226 905 760 1 347 905 760

Предлаганият погасителен план предвижда едно равномерно натоварване на бюджета по
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съставените 2 варианта за пълно изплащане на дълга за 15 и 10 години – срокове, чиято продъл-
жителност и сравнително малкият размер на погасителните вноски общо за главница и лихви ще
позволят значителният дълг на бюджета към Държавна спестовна каса да бъде погасен, без голя-
мо напрежение за бюджета – за 15 години по 97 млн. лв. годишно, а за 10 години кръгло по 135
млн. лв. годишно. Ние считаме, че погасяването на дълга трябва да започне от 1970 година. Това
е необходимо, тъй като в действителност използуването от бюджета на тази значителна част от
влоговете на ДСК е превърнало тази част на влоговете в един чист тип държавен заем. Дори нещо
повече. Този заем, вместо да намалява, ежегодно е нараствал и е използуван до настоящия момент
от бюджета безсрочно. А известна е досегашната финансова теория и практика, според която дър-
жавните заеми имат максимален срок за издължаване обикновено от 20 години, като самите обли-
гации се тиражират два пъти годишно по определен погасителен план. Нашето предложение за по-
гасяване на дълга на базата на съставените погасителни планове изхожда именно от съществува-
щата класическа теория и практика за ползуването и погасяването на вътрешните държавни заеми.
С разработените погасителни планове в рамките на 15 и 10 години, ние дори облекчаваме бюдже-
та, тъй като всъщност той вече 15 години ползува средствата на ДСК, без да ги погасява. При та-
зи постановка, погасителният план от сега нататък би следвало да се състави за срок от 5 години,
или, ако приемем досегашния среден срок за ползуване на сумите – 7 Ѕ години, погасителният
план за в бъдеще би могъл да се състави максимум за още 7,5 години. А при нашите разработки,
ако се вземе предвид изцяло броя на годините за ползуване на сумите, заедно с предвидените сро-
кове на погасителните планове, този заем ще бъде изплатен съответно за 30 или 25 години или с
10, съответно 5 години повече, отколкото е въведената практика за издължаване на държавните
заеми.

Ако се приеме досегашния среден срок на ползуване на сумите от бюджета – 7,5 години,
при предлаганите погасителни планове за 15 и 10 години дългът ще бъде изплатен общо за 22,5
или 17,5 години. Следователно и в този случай ние сме в рамките на едно нормално изискване за
погасяване на дълга и непретоварване бюджета с къси срокове.

Периодът, през който са ползувани влоговете на ДСК като източник на средства за бюдже-
та, е период, през който осъществяването на капиталните вложения в страната се извършваше
главно по линията на финансиране от бюджета. При новата система на ръководство на народното
стопанство и особено след Юлския пленум на ЦК на БКП от 1968 година, финансирането на капи-
талните вложения от бюджета постепенно трябва да намалява и да се заменя с банков кредит и със
собствени средства на предприятията, поради това, че при финансирането от бюджета ведомства-
та-инвеститори не са икономически заинтересовани от ефективността на предложените от тях
обекти за финансиране. Тази незаинтересованост е резултат главно на това, че средствата на бю-
джета за финансиране на обекти за капитални вложения се отпускат безвъзмездно.

В условията на повсеместно прилагане на новата система на ръководство на народното
стопанство, при която на стопанските предприятия, организации и ведомства е дадена значителна
икономическа самостоятелност, са предявени изисквания и за по-голям икономически ефект от
тяхната стопанска дейност. На тази основа се предвижда безвъзмездното финансиране от бюдже-
та да бъде сведено до минимум. Този въпрос се урежда от редица партийни и правителствени до-
кументи. Така, след издаването на 44-то постановление на Министерския съвет от 14.Х.1967 г. за
повишаване рентабилността на икономиката, у нас се премина вече към финансиране на капитал-
ните вложения предимно чрез банкови кредити и собствени средства. Докато средно за периода
1949–1966 година относителното тегло на средствата за финансиране на капиталните вложения по
държавния план от бюджета на държавата (републикански бюджет и бюджети на народните съве-
ти) бе 70,8%, то през 1968 година относителното тегло на средствата от този източник се намали
на 30,6%. Същевременно относителното тегло на банковия кредит и собствените средства на ин-
веститорите в общия обем на средствата за финансиране на капиталните вложения нарастна от
29,2% средно за периода 1949-1966 г. на 69,4% през 1968 година. Само банковият кредит нараст-
на от 11,4% през 1966 година на 42,8% през 1968 година.

На Юлския пленум на ЦК на БКП, състоял се през 1968 година, се дадоха указания да про-
дължи заменянето на бюджетното финансиране с банкови кредити и собствени средства, за да се
постигне високоефективно използуване на средствата за разширеното възпроизводство на основ-
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ните фондове. Тази тенденция за изпълняването на капиталните вложения предимно с банков кре-
дит и собствени средства изисква на Българската народна банка да бъде предоставен като ресурс
за кредитиране целият размер на влоговете в ДСК. По този начин влоговете ще могат да бъдат из-
ползувани значително по-ефективно, отколкото това става чрез бюджета. Българската народна
банка отпуска кредити при строго спазване на основните социалистически принципи за кредитира-
не – кредитите са лихвени, целеви, обезпечени и възвръщаеми на определени срокове според сто-
панските и финансови планове на предприятията. Контролът за спазване на тези принципи е ос-
новна задача на целия банков апарат в страната. При безвъзмездното финансиране на капитални-
те вложения от бюджета финансовите органи не са в състояние да провеждат контрол, какъвто
банката може и е задължена да упражнява. Нещо повече, с включването на прираста на влоговете
в бюджета става почти невъзможно проследяването на тяхното целево използуване. Фактически
това означава, че част от прираста на влоговете в дадени години може да е бил използуван и за
чисто непроизводителни цели – например плащане на заплати на служителите и други стопанско-
оперативни разходи.

Дори ако се приеме, че този прираст, включен в приходната част на бюджета, е насочен за
финансиране на точно определени обекти – за инвестиции или попълване на собствени оборотни
средства на предприятията, то това означава, че по този начин са освободени други средства на
бюджета за обикновени непроизводителни разходи – заплати на административен персонал и др.

Ако прирастът на влоговете в ДСК бъде използуван изцяло като ресурс за кредитиране
чрез Българската народна банка, това ще гарантира неговото не еднократно, както е чрез бюдже-
та, а многократно използуване във възпроизводствения прогрес чрез отпускане и възвръщане на
кредита. При това, характерът на влоговете налага те да бъдат използувани като ресурс за креди-
тиране само за оборотни средства. Наред с редица други икономически аргументи, трябва да отбе-
лежим, че от цялата история на дългосрочните заеми е известно, че ипотекарните банки са изпол-
зували за тази цел своите собствени средства и средства, набирани чрез специални ипотечни зае-
ми, оформени в ипотекарни облигации със срокове на тиражиране и изплащане не по-къси от 20
години. Но никога в една здраво построена развиваща се икономика влоговете на населението не
бива да се използуват за кредитиране на капитални вложения, и особено за безвъзмездно финан-
сиране на тези вложения чрез бюджета.

От гледна точка на по-нататъшното увеличаване стабилността на лева и изобщо от гледна
точка на по-реално предвиждане и осъществяване на пропорциите в единния план за социално-
икономическо развитие на нашата страна е необходимо за в бъдеще разходната част на бюджета
да се планира съобразно с приходите, които имат за източник произведения национален доход, без
да се прибягва до изземване на суми от Държавната спестовна каса за покриване на разходите. Са-
мо така ще се повиши реалността на нашия социалистически държавен бюджет.

Още при съставянето на генералния 20-годишен план за развитие на страната до 1980 годи-
на, приет на VIII-я конгрес на БКП от 1962 година, от специална комисия, в която участвува и
председател на банката, се даде мнение, че за в бъдеще прирастът на влоговете в ДСК не следва да
се използува като източник за бюджета. Обаче, както се вижда от данните по-горе, тази препоръ-
ка беше възприета и започна да се използува едва от 1967 г., откогато този източник престана да
бъде използуван. Но на сегашния етап само това не е достатъчно. От 1962 до 1966 г. включител-
но бюджетът прибави към използуваните до 1961 година влогове от ДСК нови 412 милиона лева
и само за тези 5 години е платил лихва 172 милиона лева. С оглед на по-нататъшното незабавно и
решително стабилизиране на лева и на нашите социалистически финанси, бюджетът следва вече да
започне и да погасява дълга си към ДСК. Това погасяване считаме за целесъобразно и напълно
възможно да започне от 1970 година.

Както посочихме по-горе, при досегашния начин на ползуване на влоговете от бюджета без
погасяване на главницата, а само чрез заплащане на лихви, след 19,5 години сегашният дълг ще се
удвои, като бюджетът ще заплати от сега нататък още 724 милиона лихва. Ако се приеме погася-
ването на дълга да започне от 1970 година по първия от двата варианта на погасителни планове,
които предлагаме, т.е. за 15 години, бюджетът ще заплати значително по-малко лихва до оконча-
телното изплащане на дълга, а именно 339 милиона лева, или  държавата ще реализира една ико-
номия от 385 милиона лева. При изплащане по втория погасителен план за 10 години, платената
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лихва ще бъде 227 милиона лева, а икономията за държавата съответно ще нарасне на 497 милио-
на лева. Следователно, и от тази гледна точка необходимостта и ползата от едно незабавно започ-
ване на погасяването на дълга на бюджета към ДСК са очевидни и безспорни.

Аналогичен е и случаят със задълженията на бюджета и към Държавния застрахователен
институт. В продължение на редица години бюджетът използува и голяма част от средствата на
ДЗИ под формата на лихвени заеми. В резултат на това дългът на бюджета към ДЗИ в края на
1968 година възлиза на 199 млн. лева. От 1963 година дългът на бюджета към ДЗИ показва трай-
на тенденция на нарастване със средно 10 млн. лева годишно, без за този период да са извършва-
ни погашения. Само за периода 1963/1968 г. бюджетът е изплатил на ДЗИ 3,5% лихва на обща су-
ма повече от 29 млн. лева. Ако приемем, че и през периода 1953/1962 г. дългът на бюджета е на-
раствал също с 10 млн. лева годишно, то бюджетът е изплатил лихви за същия период в размер на
34 млн. лева. Общо към 1969 година платената лихва от бюджета на ДЗИ възлиза на около 60 млн.
лева, или бюджетът вече е изплатил лихва, която достига около 30% от размера на основния дълг.

Изискването за реално планиране и изпълнение на социалистическите финанси налага бю-
джетът да започне да изплаща и този свой дълг към Държавния застрахователен институт. Изпла-
щането на дълга предлагаме да се извърши също в 15 или 10-годишен срок, с равни анюитетни
вноски, според следните погасителни планове:

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

за изплащане на 199 000 000 лв. за срок от 15 г. при год[ишен]
анюитет = 17 278 189 лв.

(в лева)

Години                                                                          Д ъ л г П о г а ш е н и я

Главница Л и х в а В с и ч к о

1 2 3 4 5

1970 199 000 000 10 313 189 6 965 000 17 278 189
1971 188 686 811 10 674 151 6 604 038 17 278 189
1972 178 012 660 11 047 746 6 230 443 17 278 189
1973 166 964 914 11 434 417 5 843 772 17 278 189
1974 155 530 497 11 834 622 5 443 567 17 278 189
1975 143 695 875 12 248 833 5 029 356 17 278 189
1976 131 447 042 12 677 543 4 600 646 17 278 189
1977 118 769 499 13 121 257 4 156 932 17 278 189
1978 105 648 242 13 580 501 3 697 688 17 278 189
1979 92 067 741 14 055 818 3 222 371 17 278 189
1980 78 011 923 14 547 772 2 730 417 17 278 189
1981 63 464 151 15 056 944 2 221 245 17 278 189
1982 48 407 207 15 583 937 1 694 252 17 278 189
1983 32 823 270 16 129 375 1 148 814 17 278 189
1984 16 693 895 16 693 895 584 294 17 278 189

А всичко погашения 199 000 000 60 172 835 259 172 835
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 ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

за изплащане на 199 000 000 лв. за срок от
10 години при годишен анюитет 23 925 033 лева

(в лева)

Години                                                                          Д ъ л г П о г а ш е н и я

Главница Л и х в а В с и ч к о

1 2 3 4 5

1970 199 000 000 16 963 033 6 965 000 23 925 033
1971 182 036 967 17 556 739 6 371 294 23 925 033
1972 164 480 228 18 171 225 5 756 808 23 925 033
1973 146 309 003 18 807 218 5 120 815 23 925 033
1974 127 501 785 19 465 471 4 462 562 23 925 033
1975 108 036 314 20 146 762 3 781 271 23 925 033
1976 87 889 552 20 851 899 3 076 134 23 925 033
1977 67 037 653 21 581 715 2 346 318 23 925 033
1978 45 455 938 22 337 075 1 590 958 23 925 033
1979 23 118 863 23 118 863 809 170 23 925 033

А всичко погашения 199 000 000 40 280 330 239 280 330

Сега бюджетът заплаща на ДЗИ годишно кръгло 7 милиона лева лихва за ползуваните су-
ми, а досега, както пояснихме, е заплатил около 60 милиона лева. При тези данни и този сегашен
дълг на бюджета към ДЗИ, възлизащ на 199 милиона лева, при 3,5% лихва, заплащана в бъдеще,
ще се удвои също след още 19 години, ако не бъде издължен, като до тогава ще се плати лихва в
размер на още 129 милиона лева. Както посочваме в двата погасителни плана, ако от 1970 година
не започне погасяването на дълга на равни анюитетни вноски, за 15 години бюджетът ще заплати
лихва в размер кръгло на 60 млн. лева, а при погасяване за 10 години – 40 милиона лева, следова-
телно, в първия случай държавата ще реализира икономия от 69 милиона лева, а във втория – 89
милиона лева. Общата икономия за държавата от погасяването на дълга към ДСК и ДЗИ по пога-
сителния план за 15 години ще достигне 454 млн. лева, а по погасителния план за 10 години – 586
млн. лева. Това са огромни суми, с които, вместо да тежат на бюджета като изцяло непроизводи-
телни разходи под формата на заплащане на лихви на ДСК и ДЗИ, държавата би могла за изплати
близо половината от сегашния дълг. Разгледани тези данни от друг аспект, именно, ако след като
се реализират като действителни икономии, се вложат в народното стопанство, се оказва, че дър-
жавата може с тях да увеличи през близките 10–15 години основните фондове на група „Б“ в на-
шата промишленост с около 50%. Както е известно, за сега група „Б“ на нашата промишленост
притежава едва около 19% от общия обем на основните фондове в промишлеността, или около
1200 милиона лева, но с тях тя произвежда около 48% от общия обем на промишлената продук-
ция, като 100 лева основни фондове създават продукция за 400 лева. Следователно, ако показани-
те по-горе 586 милиона лева икономии бъдат насочени за създаване на основни фондове в група
„Б“ на промишлеността, производството на предмети за потребление в нашата страна през близ-
ките 10–15 години би се увеличило, при равни други условия, най-малко с два милиарда лева. С
това би се ликвидирала напълно сегашната дефицитност на много търсени от населението стоки за
потребление и стоковото обезпечение на лева, респективно пропорцията стока – пари, която сега
е значително нарушена, би достигнала до своето почти идеално положение.

В случай, че се възприеме бюджетът да започне да изплаща дълговете си към ДСК и ДЗИ
по предложените погасителни планове, то размерът на сумите, които той ще трябва да издължава
годишно, ще бъде:

При 15-годишен срок за издължаване – кръгло 114 млн. лева (97 млн. лева ДСК и 17 млн.
лева на ДЗИ), а при 10-годишен срок за издължаване – кръгло 159 млн. лева (135 млн. лева на
ДСК и 24 млн. лева на ДЗИ).

Освен към Държавна спестовна каса и към Държавния застрахователен институт държава-
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та за сега все още има задължения и пряко към населението по вътрешните държавни заеми, склю-
чени и оформени в облигации преди и след 1944 година. Неиздължената част по тези заеми към
31.ХII.1968 година е, както следва:

По рубриката „стари заеми“ до 1947 година включително

29 млн. лева
По рубриката „нови заеми“:
Държ[авен] конверсионен заем 1952 г. ................. 29  „
Заем за разв[итие на] нар[одното] стопанство 1952 г. 33  „
Заем .................................................... 1954 г. 36 „
Заем за разв[итие на] селското стопан[ство]    1955 г. 32  „
Всичко нови заеми 130
Всичко задължения по облигационни заеми .......... 159 млн. лева

 =============
Или всичко задълженията на бюджета по вътрешните държавни заеми към 31.ХII.1968 го-

дина възлизат на:
Облигационни заеми .......................... 159 млн. лева
Заем към ДСК по влогове ............... 1 121 млн. лева
Заем към ДЗИ         199 млн. лева

                                  Всичко 1 479 млн. лева
По новите заеми бюджетът за сега изплаща задължения в десет тиража годишно общо за

около 13 млн. лева – тиражирани облигации, лихви и печалби.
Това е още едно основание бюджетът, освен дълговете по облигационните заеми, да започ-

не постепенно да изплаща и дълговете към Държавна спестовна каса и към Държавния застрахо-
вателен институт, тъй като по същество и те са задължения на държавата към населението.

Заедно с плащанията по облигационните заеми, общо за бюджета ще са необходими годиш-
ни суми за изплащане на задълженията по вътрешните държавни заеми, както следва:

При 15-годишен погасителен план:

По заема към ДСК ........................... 97 млн. лева
По заема към ДЗИ ............................ 17 млн. лева
По облигационните заеми .................. 13 млн. лева

–––––––––––––-
                                   Всичко 127 млн. лева

 =============
При 10-годишен погасителен план:
По заема към ДСК ........................... 135 млн. лева
По заема към ДЗИ ............................ 24 млн. лева
По облигационните заеми .................. 13 млн. лева

–––––––––––––-
                                   Всичко 172 млн. лева

 =============

Независимо от това, кой погасителен план ще бъде възприет, ние считаме, че и двата вида
годишни погасителни вноски по размери са напълно във възможностите на сегашния наш държа-
вен бюджет и няма да доведат до някакво прекомерно напрежение. Напротив, по първия погасите-
лен план те ще представляват едва около 3% от бюджетните приходи, а по втория – само около
4% годишно.

Разбира се, според нас във всички случаи по-целесъобразно (за своевременно ликвидиране
задълженията на бюджета към ДСК и ДЗИ) и както се вижда от данните, икономически по-благоп-
риятно за държавата би било, ако се приеме издължаване по 10-годишния погасителен план.

Предлагам управителният съвет да обсъди настоящето проучване и, ако одобри, да вземе
съответно решение за изнасяне на въпроса относно необходимостта бюджетът да започне да изп-
лаща задълженията на държавата към Държавната спестовна каса и Държавния застрахователен
институт по един от приложените два варианта на погасителни планове – за 15 или за 10 години.
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София, 28.VII.1969 г. ДИРЕКТОР:  Н. Лазаров

ИС/Написано 4 екз.
1 за председателя
2 за зам.-председателя
1 за службата 171

ЦДА, ф. 132П, оп. 8, а.е. 21, л. 2–23. Оригинал. Машинопис.

№ 574

СПРАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ
ЯНУАРИ ДО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1969 ГОДИНА

София, 18 декември 1969 г.

Строго поверително от
особена важност

С П Р А В К А
за развитието на паричното обръщение през
периода ЯНУАРИ–НОЕМВРИ 1969 година

Плащанията и постъпленията в налични пари по показателите на касовия план, които обра-
зуват основната част от паричните доходи и разходи на населението и определят измененията в
паричното обръщение, се осъществиха от 1 януари до 30 ноември, както следва:

(в милиони лева)

П о к а з а т е л и                       Януари - ноември

1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

I. ПАРИЧНИ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
              (Всичко плащания) 3 797 4 231 4 703 4 930

Нарастване в процент - 111,4 111,2 104,8
              в това число:

ИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ 2 128 2 446 2 683 2 804
Нарастване в процент - 114,9 109,7 104,5
ИЗПЛАТЕНИ ТРУДОДНИ 773 797 764 774
Нарастване в процент - 103,1 95,8 101,3

2. ПАРИЧНИ РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
              (Всичко постъпления) 3 742 4 171 4 655 4 890

Нарастване в процент - 111,5 111,6 105,0
              в това число:

ПОСТЪПЛЕНИЯ В НАЛИЧНИ ПАРИ
ОТ СТОКООБОРОТА 3 080 3 417 3 818 4 009
Нарастване в процент - 110,9 111,7 105,0
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НЕСТОКОВИ УСЛУГИ
(транспортни, комунално-битови,
културни и спортни) 311 341 390 409
Нарастване в процент - 109,6 114,4 104,9

3. ПРИРАСТ НА ВЛОГОВЕТЕ 254 334 269 368
Нарастване в процент - 131,5 80,5 136,8

4. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО
НАЛИЧНИ ПАРИ В НАСЕЛЕНИЕТО
(паричното обръщение) 58 64 49 45



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
530

От данните в таблицата могат да се направят следните изводи:
1. Паричните доходи на населението продължават да са под предвидения по плана растеж,

главно поради недостигането на планираната рентабилност и снижение себестойността на произ-
водството.

2. Паричните доходи на членовете на ТКЗС, за единадесетте месеци на текущата година,
надвишават получените през същото време на миналата година, докато през периода януари-сеп-
тември 1969 година те бяха под нивото от 1968 година.

3. През месец ноември продължи очерталото се от началото на годината незадоволително
възвръщане в банката чрез стокооборота на реализираните парични доходи на населението.

4. Средният размер на паричното обръщение за единадесетте месеца на 1969 година е 683
млн. лева, срещу 628 млн. лева за същия период на 1968 година.

София,     декември 1969 година
          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:
                   /К. Зарев/

ЛР/Написано в 1 екз.
№ 285/18.ХII.1969 г.
Изпълнител: А. Чикичев

ЦДА, ф. 132П, оп. 8, а.е. 10, л. 1–2. Оригинал. Машинопис.

№ 575  2.1. (1020-4 )

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА
СВЕДЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ

ВЪРХУ ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ В СТРАНАТА

София, 16 декември 1971 г.

ПРОТОКОЛ № 25
Заседание на 16 декември 1971 година

Заседават: КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, КРУМ КОЛЕВ, ГАРАБЕД АРАМОВ, ВЕ-
СЕЛИН ТОДОРОВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ и РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ

Отсъствуват: проф. ТОТЮ ТОТЕВ и ДРАГАН ИЛИЕВ
Присъствуват: ИВАН МИХОВ от МС, ЖЕКО ЖЕКОВ от КДК, ВАНГЕЛИЦА КРЪСТЕ-

ВА, ДИМИТЪР КАСАБОВ, ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ЦИНЦАРСКИ
Заседанието се откри в 9 часа

Дневен ред:
[...]
5. Информация относно влиянието на международния туризъм върху паричното обръще-

ние на страната. Докладва Р. Чубриев.
[...]
По точка 5. Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема информацията за сведение.
[...]
София, 16 декември 1971 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: К. Зарев
За СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: В. Бойчев
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До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря КИРИЛ ЗАРЕВ
ТУК

ИНФОРМАЦИЯ
от Розалин Чубриев – директор на Емисионно-касовата дирекция

Относно: влиянието на международния туризъм върху паричното обръщение на страната

Другарю Председател,

През последните години международният туризъм в нашата страна бележи бързо развитие.
Природни предпоставки за това съществуваха и по-рано, но само в годините на народната власт
държавата отдели необходимото внимание и средства за изграждане на материално-техническата
база за разгърнат и високоефективен международен туризъм. Броят на чужденците, посетили на-
шата страна за туризъм и летуване, със служебна и лична цел, за лечение, специализация и пр., на-
раства много бързо.

Едновременно с притока на чуждестранни туристи в страната расте броят и на български-
те граждани, които посещават други страни. Това е резултат на повишеното материално благосъс-
тояние на населението, както и на разширените му политически и културни интереси към другите
страни.

Горепосоченото се вижда от следните данни:

ГОДИНИ Брой на чужденците, посетили Брой на българските граждани
нашата страна (в хиляди) посетили други страни (хиляди)

1965 1 084 208
1966 1 481 208
1967 1 752 259
1968 1 783 279
1969 2 131 282
1970 2 537 306
Деветмесечието
1971 2 381 258

Според произхода им и формата на организиране пребиваването им у нас, чуждестранните
туристи, посетили страната ни през 1970 година се разпределят както следва:

(хил. броя)

ПРОИЗХОД  Всичко туристи В това число
Организирани неорганизирани транзитни

От социалистически  страни  975 306  636  15
От капиталистически  страни 1 097 179  183 735
От СФР Югославия 2 537 494 1 159 884

Големият брой туристи от капиталистическите страни се дължи на големия брой транзитни
туристи – 735 хиляди души, от които 556 хиляди души са от Турция, пътуващи предимно за ГФР
и обратно като временни работници.

По направление и по форма на организиране на пребиваването им в чужбина, посетилите
други страни български граждани през 1970 година се разпределят както следва:



Българска народна банка. Сборник документи. Том V, 1948–1990 г. Част трета
532

(хил. броя)

НАПРАВЛЕНИЕ Всичко туристи                                   В това число
Организирани неорганизирани

За социалистически страни 204 89 115

От капиталистически страни  46  6  40
От СФР Югославия 56 3 53

Всичко 306 98 208

Повечето от българските граждани пътуват за чужбина неорганизирано, като това особено
важи за пътуванията за капиталистическите страни и Югославия.

Влиянието на международния туризъм върху паричното обръщение на страната се изразя-
ва в различни форми:

1. Нарастването броя на чужденците, посетили нашата страна влияе за увеличаване на на-
лично-паричния оборот в левове. Във всички случаи чуждестранните туристи получават в свое
разположение левове, било още в своята страна, било като обменят чужда валута в левове на на-
ша територия. Това се потвърждава от данните за непрекъснато нарастващата сума на изкупената
чужда валута, а именно:

(в млн. лв.)

                                                           Изкупена чужда валута                             Верижен индекс
ГОДИНИ социалистическа капиталистическа социалистическа капиталистическа

1965 6,3 10,9 100,0 100,0
1966 16,7 18,9 265,1 173,4
1967 22,1 22,4 132,3 118,5
1968 23,4 23,8 105,9 106,3
1969 25,3 28,5 108,1 119,7
1970 31,5 31,0 124,5 108,8
Деветмесечието 1971 33,7 22,1 - -

Към обменената в страната чужда валута следва да се прибавят и сумите в левове, изпрате-
ни на кореспондентите на Българската външнотърговска банка в социалистическите страни за
снабдяване на пътуващи за България техни граждани. През 1970 година са изпратени главно за
Чехословашката социалистическа република и по-малко в Съветския съюз 8,3 милиона лева, а
през деветмесечието на 1971 година – 12,1 милиона лева.

Плащанията на Българската народна банка в налични пари, извършвани при изкупуване на
чужда валута, увеличават временно обема на паричното обръщение. Впоследствие обаче, във
всички случаи, предоставените на чуждестранните туристи парични суми в левове се възвръщат в
кратък срок напълно чрез стокооборота и услугите.

Налично-паричният оборот от международния туризъм е все още незначителен. Сумата на
обменените пари на чуждестранни туристи в страната през 1970 година възлизат на 62,5 милиона
лева и съставлява само 1,1% от общия разходен оборот в налични пари за страната.

2. При излизане на български граждани в чужбина се извършва продажба на чужда валута
срещу левове, във връзка с което се осъществява изтегляне на пари от обръщение. Обаче това из-
тегляне на пари от обръщение не може да се смята безусловно като благоприятно за паричното
обръщение, тъй като то е съпроводено с намаляване на валутните резерви на страната.

През последните години продажбата на чужда валута на пътуващите зад граница български
граждани се е развивала както следва:



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
533

(в млн. лева)

                                                  Продадена чужда валута                                   Верижен индекс
ГОДИНИ социалистическа капиталистическа социалистическа капиталистическа

1966 4,3 0,2 100,0 100,0
1967 4,3 0,4 100,0 200,0
1968 5,2 1,4 120,9 350,0
1969 6,3 0,5 121,2 35,7
1970 7,1 0,6 112,7 120,0
Деветмесечието 1971 5,9 0,5 - -

3. Върху паричното обръщение оказват влияние и изнесените незаконно от български
граждани левове в социалистически страни. По изчисления на Българската външнотърговска бан-
ка, през 1970 година са изнесени около 11,8 милиона лева или пресметнати по курса на съответни-
те страни – 5,8 милиона валутни лева. Конкретното отражение на тези пари върху паричното об-
ръщение се определя от тяхната по-нататъшна съдба. Ако те бъдат внесени по същия незаконен
път от чуждестранни туристи, то положението с обема на паричното обръщение и покупателния
фонд на населението остава непроменено. Доколкото тези пари бъдат употребени обаче за покуп-
ка на стоки, които ще се изнесат в чужбина, ще се получи неблагоприятно отражение върху сто-
ковите фондове – изнасят се стоки от фонда за населението, без срещу тях да се получи чужда ва-
лута.

Изнесените незаконно левове се продават обикновено на „черния пазар“ в чужбина по курс
по-нисък от официалния, което може да повлияе отрицателно върху стабилността на валутния
курс на лева.

4. Освен прякото влияние за увеличаване на наличнопаричния оборот на страната, между-
народният туризъм влияе върху паричното обръщение и косвено – чрез увеличаване обема на па-
ричните доходи и разходи на населението и чрез валутно-финансовите резултати от туризма.

Влиянието на международния туризъм за увеличаване на паричните доходи на население-
то се обхваща по планов ред в баланса на паричните доходи и разходи на населението, респектив-
но в показателя „Преводи и пренасяне на пари от чужбина“. Плановите и отчетни данни за този
показател се извличат главно от валутния план на страната – статията „Туризъм и пътуване“.

Влиянието на международния туризъм върху размера на паричните доходи на населението
през последните няколко години се вижда от следните данни:

(в млн. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ 1969 1970 1971
отчет отчет очакв.

изпълн.

Валутен приход от туризъм и пътуване  98,9 130,9 154,2
Доплащане храната на организирани туристи  17,2  21,2  25,7

ВСИЧКО ПАРИЧНИ ДОХОДИ: 116,1 152,1 179,9

Спада се:
Валутен разход за туризъм и пътуване 32,1  32,6  32,0
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ДОХОДИ ОТ

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ 84,0 119,5 147,9

Във валутния приход и разход от туризъм и пътуване са включени паричните суми в лево-
ве, които се предоставят от чуждестранни или български туристи за заплащане на храна, хотел,
пътни разноски, пари на ръка и пр. при организирания международен туризъм, а също така и об-
менената валута.
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В показателя „Доплащане храната на чуждестранни туристи“ е включена дотацията, която
се отпуска от държавния бюджет на външнотуристическото предприятие „Балкантурист“ за пок-
риване на разликата между цената на дребно на храната, консумирана от организираните чуждес-
транни туристи и цената, по която е договорирано заплащането є.

5. Основната част на паричните доходи от международния туризъм се насочват към поку-
пателния фонд (заплащане храната на чуждестранните туристи, покупка на сувенири и пр.) и на
второ място – разходват се за комунално-битови услуги (заплащане на таксите за хотели, сервизи
и пр.).

В стокооборота на дребно е отразен и стокооборотът на чуждестранните туристи, като вне-
сените от тях парични доходи се вземат предвид при формирането на общия покупателен фонд за
страната. По този начин по планов ред се осигуряват необходимите стокови фондове за нуждите
на международния туризъм.

ДСО „Турист“ през 1970 год. е реализирало стокооборот на дребно общо за страната 126,9
милиона лева, а само за окръзите Бургас, Варна и Толбухин, където са основните летовищни ком-
плекси за чуждестранни туристи – 82,5 милиона лева (само за второто и третото тримесечие – 70,5
милиона лева). Част от стокооборота в ресторантите на ДСО „Турист“ е за сметка на консумация
от български граждани.

Може да се приеме, че през 1970 година реализираният стокооборот от чуждестранни ту-
ристи възлиза на около 100 милиона лева или около 1,8% от общия стокооборот на страната. По-
ложителното отражение от този стокооборот върху икономиката на страната и върху паричното
обръщение е, че той е реализиран срещу получена чужда валута.

Реализираният стокооборот от чуждестранни туристи не може да доведе до изостряне де-
фицитността на някои стоки на вътрешния пазар, тъй като относителният дял на тези продажби е
незначителен и без съществено значение за стоковите фондове на страната. Ако приемем, напри-
мер, че през 1970 година организираните и неорганизирани чуждестранни туристи в нашата стра-
на – 1,652 хиляди души са престояли средно по 10 дена и са консумирали дневно по 200 грама ме-
со, то общото количество потребено  от тях месо възлиза на около 3,300 тона или около 3% от об-
щото количество продадено месо в страната през същата година – 109,890 тона.

6. До известна степен международният туризъм допринася за увеличаване приходите на
държавния бюджет от постъпленията от данък върху оборота от продажба на спиртни напитки,
тютюневи изделия и пр. Както е известно, уравновесеният бюджет на държавата е основна пред-
поставка за укрепване на паричното обръщение и за стабилна покупателна сила на лева.

7. Косвеното влияние на международния туризъм върху паричното обръщение се проявя-
ва, преди всичко, в приносът му за увеличаване валутните постъпления на страната и подобрява-
не на салдото от платежния баланс.

Благотворното влияние на международния туризъм върху икономиката на страната, а заед-
но с това и върху паричното обръщение, се проявява главно в осъществяване на своеобразен „не-
видим“ износ на стоки и услуги, който се извършва при изгодни за туристическите страни усло-
вия. Преди всичко, „износът“ на стоки и услуги се извършва по установените държавни цени на
дребно (по които чуждестранните туристи ги купуват от пазара), които цени са обикновено по-ви-
соки от износните. Така, продуктите, които се консумират от чуждестранните туристи под форма-
та на храна в ресторантите, се заплащат на значително по-високи цени, отколкото биха се запла-
тили, ако бяха изнесени в чужбина като месо и месни произведения, млечни произведения, яйца,
плодове, зеленчуци и пр. При това продажбата на стоки и услуги на чуждестранните туристи се
извършва, така да се каже, на мястото на производството им, при което се избегват разходи за
транспорт, складове, застраховка и пр. На практика се получава не предвижване на стоките и ус-
лугите към потребителите, а обратно – потребителите се предвижват към стоките и услугите, ко-
ето съкращава времето за обръщение на средствата. Произведенията на националното стопанство
се реализират по изгодни цени, срещу което се увеличават валутните постъпления на страната. В
това отношение твърде изгодна за нашата страна може да бъде търговията със сувенири. Различ-
ните видове услуги, които се оказват на чуждестранните туристи са също изгоден източник на ва-
лутни постъпления.

Благодарение на изложените причини, международният туризъм се явява икономически по-
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изгоден източник на валутни постъпления в сравнение с износа. По изчисления на Българската
външнотърговска банка, валутният резултат за нашата страна през 1970 година е следният:

Със социалист. страни С капиталист. страни
                                                                                        Милиони валутни лева
Валутен приход (Основни услуги
на чуждестранни туристи – храна,
хотел, обм. валута) 48,9 24,7
Валутен разход
а) пътувания на български граждани
в чужбина 12,7  3,6
б) изнесени незаконно левове в чужбина
от български граждани  5,8  –
ЧИСТ ВАЛУТЕН РЕЗУЛТАТ 30,4 21,1

Общият чист валутен приход от международния туризъм през 1970 година е 51,5 милиона
валутни лева, при реализиран валутен приход от износа 2,100,5 милиона лева. Както се отбелязва
обаче, валутният приход от международния туризъм е реализиран при значително по-изгодни ус-
ловия – при по-висока възвръщаемост. Това се вижда от следните данни:

Възвръщаемост – получен приход
валутни лева на 100 лева разходи

От социал. страни От капитал. страни ОБЩО

От международния туризъм 95,43 93,04 94,62
От износа 71,22 42,66 62,74

Или, за всеки валутен лев, придобит по пътя на международния туризъм, нашата страна
заплаща 1,06 вътрешни лева, а за всеки валутен лев от износа – 1,59 вътрешни лева.

Финансово-валутните резултати от международния туризъм, както вече се отбеляза, допри-
насят за подобряване на платежния баланс на страната ни и заедно с това за укрепване на парич-
ното обръщение. Постъпленията от международния туризъм увеличават валутните резерви на
страната, които подобряват обезпечението на парите в обръщение. Механизмът на това обезпече-
ние се проявява чрез трансформиране на валутното обезпечение в стоково обезпечение по пътя на
външната търговия. Използуването на валутните резерви дава възможност да се подобри съотно-
шението между покупателния фонд и стоковите фондове, било чрез увеличаване вноса на стоки за
народно потребление, било чрез намаляване износа на такива стоки, доколкото това е възможно и
доколкото са предмет на потребителско търсене на вътрешния пазар.

Въз основа на направения анализ, влиянието на международния туризъм върху паричното
обръщение на страната може да се обобщи както следва:

Налично-паричният оборот от международния туризъм не оказва пряко влияние върху раз-
мера на емисията, тъй като предоставяните на чуждестранни туристи средства в левове се възвръ-
щат в кратък срок изцяло по пътя на стокооборота и услугите, а доколкото не бъдат изразходвани,
те биват обменени отново в чужда валута.

Международният туризъм оказва трайно благоприятно влияние върху паричното обръще-
ние главно косвено, чрез подобряване платежния баланс на страната и увеличаване на валутните
є резерви при изгодни условия. Поради това вниманието следва да бъде насочено главно към по-
добряване на финансово-валутните резултати от международния туризъм.

ДИРЕКТОР: Р. Чубриев
София, 30 ноември 1971 г.

ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 3, л. 265–266, 291–298. Оригинал. Машинопис.
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№ 576

ПРОТОКОЛ НА УС НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗА СВЕДЕНИЕ ДОКЛАДА НА
ДИРЕКТОРА НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА

ИКОНОМИЧЕСКАТА РОЛЯ НА КАСОВИЯ ПЛАН

София, 8 март 1972 г.

ПРОТОКОЛ № 6
Заседание на 8 март 1972 година

Заседават КИРИЛ ЗАРЕВ, ГЕОРГИ ДИМОВ, ПРОФ. ТОТЮ ТОТЕВ, КРУМ КОЛЕВ, ГА-
РАБЕД АРАМОВ, ДИМИТЪР ВРАЖАЛСКИ, РОЗАЛИН ЧУБРИЕВ, ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ И
ДРАГАН ИЛИЕВ

Отсъствуват:
Присъстуват: д-р К. ПОПОВ, ВЛАДИМИР ДОЦЕВ, ЛЮБЕН КЪРТЕВ, инж. ИВАН ТУ-

МАНГЕЛОВ, ХРИСТОМИР ЙОРДАНОВ, ХРИСТО ЕНКОВ, ДИНЬО КАЙРАКОВ, ДИМО СЕ-
МОВ – БНБ гр. РУСЕ, Г. ПЕНЧЕВ ОТ АПК – Сливо поле, Русенско, СТЕФАН ЗЛАТАРЕВ.

Заседанието се откри в 15 часа

Дневен ред:
[...]
т. 2. Мероприятия за засилване икономическата роля на касовия план.

Докладва: Р. Чубриев.
[...]
По т. 2 Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за сведение доклада на директора на дирекция „Емисионно-касова“ относно мероп-
риятията за засилване икономическата роля на касовия план.

[...]
София, 8 март 1972 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: /К. Зарев/
ЗА СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: /В. Бойчев/

      До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Другаря Кирил Зарев

Т У К

З А П И С К А
От Розалин Чубриев, директор на Емисионно-касовата дирекция

ОТНОСНО: засилване икономическата роля на касовия план

Другарю Председател,

В изпълнение на точка 18-а от заповедта Ви № 1531/20.VIII.1971 година дирекция „Емиси-
онно-касова“ ще осъществи следните мероприятия по засилване икономическата роля на касовия
план и най-тясното му обвързване с единия план за социално-икономическото развитие:
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1. Вземат се мерки да се засили контролът и взискателността спрямо банковите клонове за
по-нататъшно подобряване обвързването на касовия план със съответните показатели на единния
план за обществено-икономическо развитие на страната и на баланса на паричните доходи и раз-
ходи на населението.

Във връзка с това:
– Съвместно с Държавния комитет за планиране ще се дадат указания за подобряване на

работата по съставяне на окръжните баланси на паричните доходи и разходи на населението от
страна на окръжните народни съвети и окръжните банкови клонове;

– Съвместно с Държавния комитет за планиране, Министерството на финансите и Цент-
ралното статистическо управление ще се извърши уеднаквяване на показателите на плановия и от-
четния баланс на паричните доходи и разходи на населението, с което ще се създаде здрава осно-
ва за съставяне и отчитане на баланса;

– ще настои пред Министерството на вътрешната търговия и услугите да осигури своевре-
менно уточняване на разпределението на годишния план за стокооборота по тримесечия, за да мо-
же това разпределение да се използува от банковите клонове при съставяне на проекта на годиш-
ния им касов план за 1972 година и разпределението му по тримесечие;

– при проверяване работата на банковите клонове по паричното обръщение специалистите
от дирекцията ще засилят контрола върху състоянието на касовото планиране, за да се осигури
съставянето на реални касови планове, които да се използуват резултатно за ефикасен контрол по
осъществяване на пропорциите в народното стопанство.

2.  На основата на подобреното качество на баланса на паричните доходи и разходи на на-
селението и на годишния касов план, ще се положат усилия за по-нататъшното повдигане равни-
щето на икономическата работа по планиране и регулиране на паричното обръщение.

За целта:
– ще се повишат изискванията към банковите клонове за спазване на планираното съотно-

шение между паричните доходи и разходи на населението, като основна предпоставка за стабилно
парично обръщение. От клоновете ще се изисква да съпоставят всеки месец растежа на постъпле-
нията от стокооборота с растежа на плащанията по касовия план, като при изоставане на темпа на
постъпленията от стокооборота да  извършат анализ за причините и да вземат или предлагат мер-
ки за отстраняването им;

– ще се засили контролът и за разгръщане на нестоковите услуги в съответствие с доходи-
те и потребностите на населението. При проверките при банковите клонове специалистите от ди-
рекцията ще дават указания да се следи по-отблизо  как се изпълнява планът за услугите на насе-
лението и да не се допуска да се насочва вниманието на промкомбинатите и трудовопроизводител-
ните кооперации главно към услуги на обществения сектор;

– Емисионно-касовата дирекция ще подобри още повече оперативната си връзка с дирекция
„Вътрешна търговия“ при генералната дирекция „Търговия и транспорт“. Въз основа на данните
от касовия план за паричните доходи на населението и за постъпленията от стокооборота и услу-
гите двете дирекции ще обсъждат съвместно с Министерството на вътрешната търговия и услуги-
те възможностите за развитието на стокооборота съобразно с доходите на населението и за осигу-
ряване най-пълно задоволяване на платежоспособното потребителско търсене;

– Ще се подобри връзката с Държавна спестовна каса в центъра и по места за разширява-
не влогонабирането като важен резерв в дейността на банката по регулиране на паричното обръ-
щение.

София, 29 ноември 1971 г.
ДИРЕКТОР: /Р. Чубриев/

ЦДА, ф. 132, оп. 31, а.е. 4, л. 515–517, 541–543. Оригинал. Машинопис.
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№ 577

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАСОВИЯ ПЛАН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1972 Г.

София, 9 януари 1973 г.

    БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА    Поверително
Дирекция „Информация и проучвания“

И Н Ф О Р М А Ц И Я   № 2
за изпълнение на касовия план през IV тримесечие 1972 г.

Символи П о к а з а т е л и План Отчет
хиляди лева

ПОСТЪПЛЕНИЯ
1 Стокооборот ......... 1 232 406
2 Транспорт ......... 72 897
3 Комунални и битови услуги ......... 56 834
4 Културни и спортни мероприятия ......... 6 285
5 Данъци и такси ......... 20 223
6 ПТТ станции ......... 92 216
7 Държавна спестовна каса .......... 79 386
8 Други постъпления ......... 68 830
9 ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ......... 1 629 077
10 Пуснати в обръщение ......... 424 975
11 Прехвърлени наличности ......... 1 133 949
12 О Б Щ О ......... 3 188 001
13 Касов остатък в началото на периода ......... 14 202
14 Б А Л А Н С ......... 3 202 203
15 Постъпления от стокооборот чрез ПТТ станции ......... 100 460
16 Изразходвани постъпления от стокооборот за изкупуване

на селскостоп. произв. ......... 15 069
17 ДСК ......... 23 424

ПЛАЩАНИЯ
1 Заплати ......... 956 613
2 Помощи и обезщетения ......... 100 164
3 ТКЗС ......... 194 066
4 Селскостоп. произведения ......... 38 168
5 ПТТ станции ......... 163 762
6 Държавна спестовна каса ......... 147 843
7 Други плащания ......... 110 511
8 ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ......... 1 711 127
9 Изтеглени от обръщение ......... 345 739
10 Прехвърлени наличности ......... 1 133 949
11 О Б Щ О ......... 3 190 815
12 Касов остатък в края на периода ......... 11 388
13 Б А Л А Н С ......... 3 202 203

ДИРЕКТОР:

Написано в 1 екз.
За Емис[ионно]-касова д[ирек]ция
№ 8/9.I.1973 г.
Изпълнител: Н. [- - -]

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 43, л. 132. Копие. Машинопис.
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№ 578

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРА ПО ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ 1981 ГОДИНА

София, 9 юни 1982 г.

Строго поверително
от особена важност

Екз. единствен

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
проф. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ

ИНФОРМАЦИЯ
от ЕМИЛ ДИМИТРОВ – директор по паричното обращение

ОТНОСНО: развитието на паричното обращение през 1981 година

ДРУГАРЮ НИКИФОРОВ,

През изминалата година продължи ускореното и динамично развитие на икономиката на
страната. Настъпиха нови качествени изменения в развитието на материално-техническата база на
социализма, което е резултат от по-нататъшната интензификация на народното стопанство, от
последователното прилагане на икономическия подход и неговия икономически механизъм.

Успешно са изпълнени обемните показатели в основните отрасли на народното стопанство.
Планът за производство на стокова продукция в промишлеността е изпълнен 101,2%. Произведе-
на е надпланова продукция за 368 млн. лева. С 375 млн. лева е преизпълнен и годишния план за
реализация на стоковата продукция в промишлеността. Годишният план за реализираните прихо-
ди в транспорта е преизпълнен с 2,7%, а в съобщенията с 1,0%.

През годината продължи линията за по-нататъшното комплексно задоволяване непрекъсна-
то нарастващите материални, духовни и социални потребности на населението. Реалните доходи
на населението в сравнение с 1980 година нарастнаха с повече от 3%. На населението бяха пре-
доставени повече и по-разнообразни стоки от местно производство. Успоредно с това следва да се
отбележи, че през изтеклата година не бяха използувани всички резерви в народното стопанство
за увеличаване на обществената производителност на труда.

През 1981 година банковата система активно съдействуваше и въздействуваше със специ-
фичните банкови средства на всички стадии на възпроизводствения процес за ефективно развитие
на икономиката на страната и изпълнението на поставените с годишния план за социално-иконо-
мическо развитие на страната задачи.

Като емисионно-касов център на страната през изтеклата година банката нормално осигу-
ряваше с налични пари процесите на разширеното социалистическо възпроизводство.

Към 31 декември 1981 година масата на парите в обращение нарасна с 281 млн. лева при
предвидено с плановия баланс на паричните доходи и разходи на населението нарастване в размер
на 135 млн. лева. В сравнение с 1980 година през 1981 година плащанията на банката в налични
пари се увеличиха с 1 086,9 млн. лева (9,6%), а постъпленията в налични пари нарастнаха със
7,1%. В резултат на това общата възвръщаемост в касите на банката на 100 лева пуснати в обра-
щение налични пари се влоши с 2,28 лева (от 100,01 лева на 97,73 лева).

Плащанията и постъпленията в налични пари и изменението на масата на парите в обраще-
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ние в основната си част отразяват обема и динамиката на паричните доходи и разходи на населе-
нието и степента на тяхната балансираност.

Развитието на паричните доходи и разходи на населението и реализацията им чрез стокоо-
борота и услугите, а така също нарастването на спестяванията при Държавната спестовна каса са
основните фактори, които оказаха влияние върху изменението на масата на парите в обращение.

1. ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО по предварителни данни на отчетния ба-
ланс на паричните доходи и разходи на населението на Комитета по ЕССИ [единна система за
социална информация] за 1981 година възлизат на 16 894 млн. лева, като нарастват с 1 038 млн.
лева (6,5%) спрямо 1980 година и са по-високи от плана с 0,8%.

Основните парични доходи на населението, доходите от работна заплата възлизат на 9 526
млн. лева, като нарастват спрямо предвиденото в плановия баланс на паричните доходи и разходи
на населението с 56 млн. лева и с 510 млн. лева спрямо отчета за 1980 година.

По данни на Комитета по ЕССИ най-високо нарастване на фонда на работната заплата на
персонала за годината в отраслите на материалното производство е достигнато в отрасъл промиш-
леност – 1,6% спрямо плана и 6,1% спрямо предходната година, в строителството съответно 1,6%
спрямо плана и 4,9% спрямо отчета за предходната година и в съобщенията – 0,4% спрямо плана
и 4,2% спрямо предходната година.

Не е усвоен планирания фонд „Работна заплата“ в отраслите селско стопанство с 11,6 млн.,
вътрешна търговия с 19,7 млн. лева и транспорт с 2,9 млн. лева.

Основно значение за поддържане на стабилно парично обращение има осигуряването на
изпреварващо нарастване на производителността на труда спрямо ръста на средната брутна ра-
ботна заплата за отраслите на материалното производство. По данни на Комитета по ЕССИ за ня-
кои промишлени министерства през отчетната година това изискване е нарушено:

           Нарастване на средната              Нарастване на производител-
брутна раб[отна] заплата                   ността на труда 

спрямо спрямо спрямо спрямо
плана отчета плана отчета

ОБЩО ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА 101,9 104,4 101,2 103,8
М[инистерст]во на хим[ическата]
промишл[еност] 101,8 105,6 101,8 104,0
М[инистерст]во на машиностр[оенето]
и електрониката 102,4 104,7 100,3 105,8
М[инистерст]во на мет[алургията] и
мин[ералните] ресурси 102,0 104,2 100,1 99,6
М[инистерст]во на горите и горск[ата]
промишленост 101,0 104,4 101,3 103,1

Посоченото несъответствие оказва отрицателно влияние върху пропорцията стока-пари и
оттам върху паричното обращение.

Отрицателно влияние върху пропорцията стоки – пари оказва и допускането на преразход
по фонда на работната заплата в редица стопански организации.

По данни на банковата икономическа информация към 31 декември 1981 година стопански-
те организации са допуснали преразход по фонда на работната заплата в размер на 174 млн. лева.
Най-голяма е сумата на преразхода в стопанските организации от системата на Националния аг-
рарно-промишлен съюз – 110 млн. лева, от които в аграрно-промишлените комплекси – 95 млн.
лева, на Министерството на металургията и минералните ресурси – 21,8 млн. лева, на Министер-
ството на строежите и архитектурата – 10,8 млн. лева, на Министерството на електрониката и
електротехниката – 3,9 млн. лева, на Министерството на леката промишленост – 3,3 млн. лева и
други.

По-голяма част от преразхода на фонда на работната заплата е в резултат на неизпълнение
на плана за реализация през отчетния период. На практика това означава, че са получени доходи
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под формата на работна заплата без да е реализирана предвидената в плана продукция. Пряко вли-
яние върху степента на балансиране на паричните доходи и разходи на населението оказва допус-
натият преразход на фонд „Работна заплата“ в поделенията на Националния аграрно-промишлен
съюз, Министерството на леката промишленост и други, произвеждащи стоки за народно потреб-
ление.

През годината значително нараснаха доходите на населението от продажби на селскосто-
пански произведения на изкупвателните и други организации. В резултат на успешното изпълне-
ние на програмата по самозадоволяването на селищните системи поделенията на Националния аг-
рарно-промишлен съюз изкупиха през 1981 година от личните стопанства 2 224 т. месо кланнич-
но тегло повече от разчетеното с плана. Годишният разчет за изкупуване на месо в кланнично тег-
ло от населението по данни на Главния информационен център на НАПС е изпълнен 101,9%.

Населението получи от продадените селскостопански произведения през 1981 година па-
рични доходи в размер на 763 млн. лева, което е с 43 млн. лева повече от разчетеното с плановия
баланс на паричните доходи и разходи на населението за годината и с 69 млн. лева повече от от-
чета за 1980 година.

Следва да се отбележи, че тези доходи отиват предимно в селското население и са със заба-
вена обръщаемост, което се отразява върху скоростта на парите в обращение.

2. ПАРИЧНИТЕ РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ И ЗАПЛА-
ЩАНЕ НА УСЛУГИ през 1981 година възлизат общо на 13 142 млн. лева, като нарастват спрямо
1980 година с 513 млн. лева и не достигат планирания размер по баланса на паричните доходи и
разходи на населението за годината с 237 млн. лева. През 1981 година чрез стокооборота и услу-
гите са реализирани 77,8% от паричните доходи на населението срещу 79,6% през 1980 година.

(млн. лева)

Показатели 1980 г. 1981 г. 1981 г. Изпълнен. Нараств.
отчет план пред. от Изменение спрямо

плана 1980 г.

1. Парични доходи на населението 15 856 16 763 16 894 + 131 + 1 038
2. Основни парични разходи на

населението за покупка
на стоки и услуги 12 629 13 379 13 142 -  237 +   513
в това число:
а) за покупка на стоки 10 888 11 550 11 382 -  168 +   494
б) за заплащане на услуги 1 741 1 829 1 760 -    69 +     19

3. Степен за разходване на
паричните доходи на населението
(2:1(-% 79,6 79,8 77,8 -   2,0 -    1,8

Разходите на населението за покупка на стоки от държавната и кооперативна търговия в
баланса на паричните доходи и разходи на населението за 1981 година са планирани в размер на
11 550 млн. лева при план по стокооборота на дребно в размер на 12 780 млн. лева. Фактически
разходите на населението за покупка на стоки през 1981 година възлязоха на 11 382 млн. лева. Ре-
ализираният стокооборот на дребно за годината по отчетни данни на Комитета по ЕССИ е в раз-
мер на 12 674 млн. лева.

Обемът на стокооборота на населението в общия стокооборот на дребно се определя от ди-
намиката на изменението на ведомствения стокооборот при други равни условия. През 1981 година
ведомствените продажби отбелязаха значително нарастване. Реализираният ведомствен стокооборот
е с 62 млн. лева повече от разчетеното с плановия баланс на паричните доходи и разходи на населе-
нието и с 99 млн. лева повече от реализирания ведомствен стокооборот през 1980 година.
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П о к а з а т е л и 1980 г. 1981 г. 1981 г. Изменение
спрямо

отчет план отчет плана отчета

Стокооборот на дребно 12 081 12 780 12 674 - 106 + 593
Ведомствен стокооборот 1 193 1 230 1 292 +   62 +   99
Стокооборот за населението 10 888 11 550 11 382 - 168 + 394

С телекс № 1148 на Министерството на финансите и на Министерството на вътрешната
търговия и услугите от 28 октомври 1981 година бяха спрени продажбите на ведомствата на някои
видове промишлени стоки, което в края на годината ограничи ръста на ведомствените продажби,
но все още в условията на новия икономически механизъм не е намерена подходяща форма на
икономическо регулиране на нарастването на ведомствените продажби и опазване на стоковите
фондове за населението.

Върху неизпълнението на първоначално разчетения с баланса на паричните доходи и раз-
ходи на населението обем на стокооборота

[...]
4. Когато плащанията на банката в налични пари за работна заплата и изкупуване на селс-

костопански произведения обосновано превишават планираните, окръжните банки да предлагат
мерки на местните партийни и държавни органи за осигуряване на допълнително производство и
доставка на стоки за населението в съответствие с нарастналите доходи.

5. Банковите клонове да осигурят необходимите условия за своевременно и пълно събира-
не и внасяне на постъпленията от търговските и други организации, да се засили контролът на
място по спазване на касовата дисциплина и целевото разходване на средствата в налични пари.

6. Главните директори на окръжните банки и директорите на районните банкови клонове
ежедневно да следят развитието на постъпленията и плащанията в налични пари и изпълнението
на емисионния резултат. При спадане на постъпленията от стокооборота или услугите да се анали-
зират причините и се вземат съответните мерки по отношение на търговските и други организа-
ции, които не изпълняват плана за реализацията на стоки и услуги, така също по отношение на
стопанските организации, които не изпълняват задължения към търговските организации.

Специално внимание да се отделя на организацията на търговското и битово обслужване на
населението, на работното време на магазините, на структурата на стоковите фондове в търговс-
ките организации с оглед осигуряване на по-пълно задоволяване на населението от стоки и услу-
ги и привличане на повече парични средства в касите на банката.

V-694/9.VI.[19]82 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 12, а.е. 51, л. 8–13, 20.

№ 579

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА ПО ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ЕМИЛ ДИМИТРОВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА

НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕМИСИОННИЯ РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ 1981 ГОДИНА

София, преди 16 август 1982 г.

Поверително
Екз. № 2

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря проф. В. НИКИФОРОВ
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Емил Димитров – директор по паричното обращение

ОТНОСНО: Основните фактори, които оказаха влияние за неизпълнението
на емисионния резултат през 1981 година

ДРУГАРЮ НИКИФОРОВ,

В паричното обращение намират своето проявление многообразните и сложни икономичес-
ки отношения и процеси, които съществуват при разширеното социалистическо възпроизводство.

През 1981 година икономиката на страната продължи да се развива със стабилни и високи
темпове. Постигнати бяха значителни успехи в изграждането на материално-техническата база на
социалистическото общество и в нарастването на икономическия и научно-технически потенциал
на страната. Създадоха се реални предпоставки за по-нататъшно подобряване на жизненото рав-
нище на българския народ.

Наред с тези успехи обаче през годината не бяха решени някои проблеми, свързани с под-
ценяване изпълнението на основните натурални показатели, с пълното натоварване на производ-
ствените мощности, с преразхода на горива и материали. Продължиха да се развиват някои отри-
цателни тенденции в селското стопанство, не се изпълни плана за въвеждане в действие на основ-
ните фондове, като цяло растежът на покупателната способност на населението изпреварва ръста
на стокооборота и услугите и т.н. Това несъмнено даде своето отражение върху развитието на па-
ричното обращение през 1981 година.

Нарастването на паричните доходи на населението, обезпечаването им с необходимите сто-
ково-материални ценности, прирастът на спестяванията при Държавна спестовна каса са основни-
те фактори, които оказаха влияние върху възвръщаемостта на наличните пари в банката, за изпъл-
нението на планирания емисионен резултат.

1. Силно отражение върху паричното обращение през годината дадоха нарастването на па-
ричните доходи на населението – с 1038 млн. лева (6,5%) спрямо 1980 година.

Преобладаващата си част от паричните доходи населението получава от работна заплата.
За 1981 година от работна заплата са получени доходи за 9526 млн. лева, което представлява
56,4% от всички парични доходи на населението. Спрямо 1980 година доходите от работна запла-
та са нарастнали с 5,7 на сто. В резултат на това нараснаха и плащанията на банката за работна
заплата. Изплатени са 6 584 млн. лева, с 212 млн. лева (3,3%) повече от 1980 година.

През изминалата година обаче част от стопанските организации имат недостиг на фонд „Ра-
ботна заплата“ – общо за 58,2 млн. лева. С най-голям недостиг са стопанските организации в сис-
темата на Министерството на металургията и минералните ресурси – 25,4 млн. лева, Министерс-
твото на машиностроенето и електрониката – 8,2 млн. лева, Министерството на строителството и
архитектурата – 8,8 млн. лева и други. Основната причина за недостига на фонд „Работна заплата“
е обстоятелството, че нормативите за разход на суровини, материали, горива и енергия, а също та-
ка и на трудови ресурси не бяха приведени в съответствие с резултативно-остатъчния фонд „Ра-
ботна заплата“ по схемите за образуване и разпределяне на дохода и с плана.

При наличието на недостиг на фонд „Работна заплата“, независимо от това, че той е покрит
от други източници, се нарушава необходимото съответствие между нарастването на общия доход
и нарастването на работната заплата, а също така между нарастването на обществената произво-
дителност на труда и растежа на работната заплата. Спазването на необходимото съотношение
между растежа на работната заплата и обществената производителност на труда е предпоставка за
сбалансираност между произведената продукция и доходите както в потребителския сектор на
икономиката, така и в цялото народно стопанство и е необходимо условие за нормалното функци-
ониране на паричното обращение.

През изминалата година нараснаха и паричните доходи на населението от продажба на сел-
скостопански произведения. Населението е получило в повече в сравнение с 1980 година доходи в
размер на 69 млн. лв. (9,9%), като общата сума възлиза на 763 млн. лева.

Нарастването се дължи както на ръста на произведената и изкупена селскостопанска про-
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дукция от личните стопанства, така и на изменения на някои изкупни цени. В резултат на това от
касите на банката за изкупуване на селскостопански произведения са изплатени 749,9 млн. лева,
което представлява нарастване спрямо 1980 година в размер на 15,2 на сто.

През 1981 година нарастнаха паричните доходи от пенсии, помощи и стипендии. Общата
им сума възлиза на 2 760 млн. лева, като се увеличиха спрямо 1980 година с 4,2 на сто.

2. Необходимо условие за повишаване жизненото равнище на населението се явява не са-
мо увеличаването на доходите му, но и осигуряването им със съответно материално покритие,
превръщането им в реални потребителски блага.

Осигуряването на пазара с достатъчни по количество и асортимент стоки е необходимо ус-
ловие за безпрепятственото превръщане на паричните доходи на населението в съответни матери-
ални ценности, което пряко оказва влияние върху паричното обращение.

Неблагоприятно отражение върху паричното обращение през 1981 година дадоха некол-
кократните корекции на първоначалния план по стокооборота. Докато общо паричните доходи на-
растват повече от предвиденото в баланса на паричните доходи и разходи на населението с 131
млн. лева, то първоначалният планов разчет за стокооборота на дребно е коригиран общо със 110
млн. лева от 12 780 млн. лева на 12 670 млн. лева. При това положение част от паричните доходи
на населението общо останаха непокрити със съответните материални ценности.

В резултат на нарастването на доходите на населението нараства не само общото търсене
на стоки, но се променя силно неговата структура. Все още обаче съществува несъответствие
между структурата на производството и предлагането на стоки за населението и структурата на
неговото търсене1. Несъобразяването с платежоспособното търсене от теоретична, а в крайна
сметка и от практична гледна точка, води до задържане на пари у населението, независимо от то-
ва, че общо може да има съответствие между покупателния и стоковия фонд.

Данните за 1981 година показват, че производството и предлагането на стоки за населени-
ето не е било напълно съобразено с неговото търсене. Въпреки значителното нарастване на стоко-
вите фондове в сравнение с 1980 година (12,2%), стокооборотът на дребно за населението се е
увеличил с 4,9 на сто. В търговията към 31 декември 1981 година са залежали нехранителни сто-
ки за 93,3 млн. лева – 3,4 на сто от стоковите наличности за тази група стоки. Залежалите стоки са
предимно шивашки изделия, платове, трикотаж, облекло, обувки и други стоки, които са крайно
чувствителни към изменението на потребителското търсене. Фактът, че от тези стоки е висок от-
носителният дял на залежалите стоки от 2–5 години доказва не само необходимостта от системно
изучаване на потребителското търсене, но и необходимостта от преки връзки между производите-
лите и потребителите.

Задържането на пари у населението поради тази причина показва, че планирането на парич-
ното обращение става във все по-голяма степен зависимо от качеството на планирането на стоко-
оборота на дребно.

От голямо значение за задоволяване на потребностите на населението и реализирането на
неговите доходи е наличието на пазара на стоки с дълготрайна употреба. От общия стокооборот
на дребно по-голяма част се реализира от продажби на този вид стоки. Данните показват, че през
1981 година нашият пазар не е получил планираните количества цветни телевизори, хладилници,
електрически котлони, леки автомобили и други. От друга страна данните за наличието на 1 000
души от населението на някои от тези стоки в социалистическите страни показва, че с малки изк-
лючения нашата страна отстъпва по тези показатели и че нашият пазар не е задоволен напълно с
тези стоки (Приложение № 1).

През 1981 година планът за доставка на стоки за вътрешния пазар от внос е изпълнен
57,9%, като не са доставени общо за 521,2 млн. лева.

Влияние за намаляване възвръщаемостта на парите в касите на банката и оттам за неизпъл-
нението на планирания емисионен резултат оказаха и нереализираните разходи на населението за
услуги в размер на 69 млн. лева. При разчет 1 829 млн. лева разходи на населението за услуги по
предварителните данни са реализирани само 1 760 млн. лева. Все още недостатъчно са задоволе-
ни потребностите на населението от услуги, свързани с ремонт на радио и телевизионна апарату-
ра, текстилни и трикотажни, химическо чистене и други.

За 1981 година заплатените разходи за услуги от населението представляват 15 на сто към
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обема на стокооборота на дребно, докато за 1980 година този процент е 16,0 и за 1979 година –
16,3 и т.н. Това е така, тъй като все още не са настъпили необходимите изменения в обхвата,
структурата и качеството на извършваните услуги. Не се използуват напълно възможностите на
предприятията съобразно характера на своята производствена дейност да организират извършва-
нето на услуги.

3. Капиталното строителство също оказва силно влияние върху състоянието на паричното
обращение. Проблемът за бързото въвеждане на основните фондове в действие, за намаляване
обема на незавършеното строителство е от важно значение за икономиката на страната. Замразя-
ването за дълго време на огромни материални ресурси ограничава възможностите за ускоряване
темпа на растеж на съвокупния обществен продукт и националния доход, за повишаване дела на
фонд „Потребление“ в националния доход за сметка на освобождаването на известна част от сред-
ствата по фонд „Натрупване“. Задържането на въвеждането на обекти в действие, бавното усвоя-
ване на производствените мощности създава определени трудности за изпълнението на задачите,
поставени от ХIII конгрес на партията за социално-икономическото развитие на страната, за пови-
шаване жизненото равнище на народа и за устойчивостта на паричното обращение. За 1981 годи-
на общо планът за въвеждането на основните фондове от обекти е изпълнен 91,5 на сто, като не са
въведени основни фондове в размер на 369 млн. лева. Планът за въвеждане в действие на основ-
ните фондове на особено важните пускови обекти е изпълнен 95,9 на сто. Голямо е неизпълнени-
ето на плана за въвеждане в действие на основни фондове на обекти за производството на стоки за
населението – 68,6 на сто, като не са въведени фондове за 32,1 млн. лв.

4. В резултат преди всичко на това, че населението получи по-големи парични доходи от
разчетените в баланса на паричните доходи и разходи на населението, намаляването на първона-
чалния планов разчет за стокооборота на дребно и изразходването на по-малка част от доходите за
услуги през 1981 година относително по-малка част от доходите на населението се реализира. При
план да бъдат реализирани 95,6 на сто от паричните доходи на населението, фактически са реали-
зирани 93,3 на сто – с 2,3 пункта по-малко и с 5,1 пункта в сравнение с относителния дял на раз-
ходване на доходите на населението през седмата петилетка – 98,4 на сто.

Практически това доведе до по-ниска възвръщаемост на изплатените от банката пари. Въз-
връщаемостта на 100 лева плащания на банките през 1981 година е намаляла в сравнение с 1980
година с 2,28 – от 100,01 лв. на 97,73 лв. Спрямо средната възвръщаемост за седмата петилетка е
по-ниска с 0,57 лева.

Вследствие на по-ниската реализация на паричните доходи на населението и по-малката
възвръщаемост на изплатените от банката налични пари планираният емисионен резултат от 135
млн. лева не бе изпълнен, като не бяха пуснати в обращение 281 млн. лева – с 146 млн. лева пове-
че. Силно нарастнаха свободните парични доходи на населението – с 47,9 на сто спрямо 1980 го-
дина.

От голямо значение за устойчивостта на паричното обращение, за изпълнението на плани-
рания емисионен резултат има Държавна спестовна каса, чрез акумулирането на част от свободни-
те парични доходи на населението. През последните години обаче се наблюдава една тенденция
към по-малък прираст на влоговете в ДСК в сравнение с нарастването на паричните доходи на на-
селението. Докато паричните доходи на населението нарастват през 1981 година спрямо 1976 го-
дина с 44,5 пункта, прирастът на спестяванията и депозитите се увеличава само с 3,4 пункта (при-
ложение № 2).

За по-малкия прираст на спестяванията и депозитите влияние е оказало и силното нараства-
не за същия период от време и стокооборотът на дребно – с 44,5 пункта. Този аргумент обаче не
е достатъчен, за да обясни по-ниския ръст на спестяванията и депозитите, защото, ако проследим
тенденцията в изменението на структурата на свободните парични доходи на населението за пос-
ледните десет години, ще видим едно забележимо нарастване на относителния дял на наличните
пари у населението спрямо общия размер на неговите свободни парични доходи (приложение
№ 3). Относителният размер на свободните парични средства, който остава у населението от 11 на
сто през 1971 година нараства максимално до 38,4 на сто през 1978 година. Средно за периода
1971–1975 година те са 15,1 на сто, а за периода 1976–1980 година – 20,6 на сто. За 1981 година
те са 28,9 на сто от свободните парични доходи.
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Конкретно всички причини за тази тенденция по-точно и пълно могат да бъдат разкрити
след извършването на съответното проучване и анализ. Някои от тях са:

1. Не винаги бързото и удобно обслужване на гражданите при внасянето и изтеглянето на
суми.

2. Икономическата заинтересованост на гражданите от влагането на свободните си парич-
ни доходи в ДСК.

3. Бавното нерядко разнасяне по партидите на безкасово удържаните вноски от заплатите
на гражданите.

4. Икономическата заинтересованост на служителите в селата за набиране на влогове и
други.

За да се изпълни планирания емисионен резултат за 1982 година, е необходимо:
1. Банковите клонове рязко да засилят своя контрол по фонд „Работна заплата“, с оглед да

не се допуска нарушаване на съответствието между нарастването на общия доход и фонда работ-
на заплата и между фонда работна заплата и обществената производителност на труда.

2. Българска народна банка да настоява пред съответните компетентни органи разчетният
показател „стокооборот на дребно“ да стане задължителен планов показател или неговото намале-
ние да се извършва по изключение по реда на изменението на държавните планови задачи.

3. Държавна спестовна каса да извърши необходимите проучване и анализ на причините,
които водят до намаляването на прираста на влоговете, като направи съответни предложения.

4. Дирекция „Парично обращение“ да разработи мерки за изпълнението на програмата по
паричното обращение и на тяхна база окръжните банки да разработят свои конкретни мерки.

ДИРЕКТОР: Ем. Димитров

1 Т. Живков – Да въплътим в реални дела решенията на ХII конгрес на партията, София – 1982 година, с. 50.

СЗ/Написано в 2 екз.
Екз. № 1 –
Екз. № 2 –
Р № ....../........ 1982 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 12, а.е. 51, л. 58–67. Оригинал. Машинопис.

№ 580

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР ПО ПАРИЧНОТО
ОБРАЩЕНИЕ РОЗАЛИНА НАЦЕВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ПРОФ. ВЕСЕЛИН
НИКИФОРОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗА НА

РАЗВИТИЕТО НА ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ

София, след 16 август 1982 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
другаря проф. В. НИКИФОРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Розалина Нацева – И. Д. директор по паричното обращение

ДРУГАРЮ НИКИФОРОВ,

В изпълнение на поставената задача за извършване на анализ на развитието на паричното
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обращение и причините за изпреварващото нарастване на масата на парите в обращение в сравне-
ние с нарастването на съвкупния обществен продукт, националния доход и продукта в обращение,
предназначен за лично потребление, предлагам:

1. Анализирането на основната част на масата на парите в обращение, парите, които са у
населението, да се извърши по фактори, формиращи паричните доходи и разходване на населени-
ето и степента на балансираност на доходи и разходи.

Масата на парите у населението се състои от две части: пари, фактически обръщащи се, т.е.
пари, изпълняващи функцията средство за обращение и платежно средство, пари, които в даден
период опосредствуват движението на стоките и услугите и служат като средство за реализация на
доходите на населението, и пари, изпълняващи функцията средство за натрупване (спестявания в
налични пари).

За установяването на тази сума да се извърши изчисление на среднонеобходимия планов
размер и на средната скорост на парите в обращение, както и за установяването на фактически не-
обходимия среден размер на парите у населението.

От фактическия среден размер на парите в обращение, установен като среднодневна вели-
чина, [като] се извади фактически необходимия, се получава сумата на парите, които се намират в
наличност у населението под формата на спестявания.

Изчислението да се извърши на база отчетни и планови данни по баланса на паричните до-
ходи и разходи на населението и данни от Комитета по ЕССИ.

2. В масата на парите в обращение се включват и парите, които постоянно се задържат в
касите на социалистическите организации и на път към банката под формата на:

– касови лимити на социалистическите организации и техните обекти;
– постъпления в налични пари, които са в процес на инкасиране (в денонощните трезори на

банката, в ценни пратки на път към банката, в предоставени каси и касетки на социалистическите
организации от банката и други);

– изплатени суми от банката за работна заплата, пенсии, помощи, обезщетения и др., задър-
жането на които в касите на организациите над касовия лимит е нормативно установено.

За определянето на тези суми да се извърши чрез окръжните банки и банковите клонове
проучване относно размера на касовите лимити на социалистическите организации, в това число и
тези, обслужвани от ДСК, БВБ и Минералбанк, размера на сумите на път към банката и средния
срок на изтичане на постъпленията от търговските и други обекти.

Останалата информация, необходима за установяване на количеството пари, задържани
постоянно в касите на социалистическите организации, да се получи по производен път на база от-
четни от формите на регулярната икономическа информация на банката, форма № 02 „Информа-
ция за изпълнението на касовия план“ и форма № 03 „Информация за сводния касов план с налич-
но-паричния оборот на БНБ, БВБ, Минералбанк, ДСК, ПТТС [пощенски, телеграфни и
телефонно станции] и ДЗИ“.

И. Д. ДИРЕКТОР: Р. Нацева
СЗ/Написано в 2 екз.
Р №       /      1982 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 12, а.е. 51, л. 48–50. Оригинал. Машинопис.
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№ 581

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА ПО ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ РОЗАЛИНА НАЦЕВА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ЗА ДОСТАВКАТА НА БАНКНОТИ ПРЕЗ

ПЕРИОДА 1986–1990 ГОДИНА

София, 23 януари 1984 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ

Екз. – единствен
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
др. ВАСИЛ КОЛАРОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от РОЗАЛИНА НАЦЕВА – директор по паричното обръщение

ОТНОСНО: доставка на банкноти за периода 1986–1990 год.

Другарю КОЛАРОВ,

Във връзка с направеното искане от страна на съветското търговско представителство в
София за заявяване и сключване на договор за производство и доставка на банкноти за периода
1986–1990 год., в дирекция „Парично обръщение“ бе направен разчет за необходимите количест-
ва нови банкноти за посочения период. (Приложение № 1). Разчетът е направен, като са взети под
внимание: изменението на наличните пари у населението, разчетено с плановия баланс на парич-
ните доходи и разходи на населението за деветата петилетка и необходимите нови банкноти за
подмяна на изтегляните от обръщение негодни банкноти.

Разчетът е съобразен и с изразената трайна тенденция на нарастване на купюрния строеж
както на пусканите в обръщение нови, така и на изтегляните от обръщение негодни банкноти, ко-
ято тенденция е свързана с постоянното нарастване на паричните доходи на населението и изме-
нението на ценовия израз на продукта за обръщение.

Съгласно договор от 6 април 1982 год., през 1983 год. Българската народна банка получи
от ВО [Всесоюзное объединение] „Экспортлес“ нови банкноти на обща сума 888,5 милиона лева.
През 1984 и 1985 год. не се предижда нова доставка. Наличността от нови банкноти в резервната
емисия на 31.12.1983 год. възлиза на 1.255.520.000 лева. Съгласно направените разчети тази на-
личност е достатъчна да покрие потребностите на налично-паричния оборот от нови банкноти за
1984 и 1985 г., като в края на втората година остатъкът в резервната емисия се очаква да възлезе
на 236,5 млн. лева.

Като се има предвид, че доставката на нови банкноти се осъществява обикновено през ме-
сеците юни и октомври, то за периода от края на 1985 год. до средата на 1986 год. наличността от
банкноти в резервната емисия може да се окаже недостатъчна.

Другарю КОЛАРОВ,

Въз основа на гореизложеното, предлагам:
1. Да се съобщи на съветското търговско представителство предварителната заявка за про-

изводство и доставка на нови банкноти за периода 1986 – 1990 год. (съгласно приложение № 2).
За 1985 год. да се заяви производство и доставка на нови банкноти в размер на 370 млн. лева
(съгл[асно] приложение № 3), като доставката се осъществи най-късно до м. октомври същата го-
дина. На тази основа да се сключи договор за производството и доставката на банкнотите с ВО
„Экспортлес“.

2. След сключването на договора да се уведоми по установения ред Държавния комитет по
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планиране за предвиждане във валутния план за 1985 год. и за деветата петилетка на разходи в
преводни рубли за заплащане на отпечатаните и доставени нови банкноти.

Моля [за] Вашето съгласие.
София, 23 януари 1984 год. ДИРЕКТОР: Р. Нацева
[...] № 21/24.I.[19]84 г.
[- - -]

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ

Екз. № ...
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Р А З Ч Е Т
за необходимите нови банкноти за периода 1986–1990 год.

(в милиона лева)

ГОДИНА Емисионен Маса на % на изтеглени Сума на Сума на
резултат парите негодни негодни необходими

(31.12) банкноти банкноти нови банкноти

1981 282 2,456 5,2 51 333
1982 273 2,729 5,3 122 395
1983 270 2,999 5,8 130 400
1984 290 3,289 6,2 206 496
1985 285 3,574 6,6 238 523
1986 285 3,859 7,0 273 558
1987 250 4,109 7,3 303 553
1988 215 4,324 7,6 332 547
1989 170 4,494 7,8 354 524
1990 100 4,594 8,0 370 470

ВСИЧКО: 2135 - - 2,379 4,799

в т.ч. за периода
1986–1990 год. 1.020 - - 1,632 2,652

Написано в 2 екз.
Екз. № 1 –
Екз. № 2 –
№ 22/24.I.1984 год.

[Върху документа – резолюция:]
Съгласен

В. Коларов

ЦДА, ф. 132П, оп. 13, а.е. 25, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.
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№ 582

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА И ПЛАЩАНИЯТА В НАЛИЧНИ ПАРИ НА БНБ, ДЪРЖАВНАТА
СПЕСТОВНА КАСА, ДЪРЖАВНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ И ПОЩЕНСКИТЕ,

ТЕЛЕФОННИ И ТЕЛЕГРАФНИ СТАНЦИИ ЗА 1980–1983 ГОДИНА

София, 8 май 1984 г.

Строго поверително
Екз. № 2

О Т Ч Е Т
за постъпленията и плащанията в налични
пари на БНБ, ДСК, ДЗИ и п.т.т.станции

(млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г.

а 1 2 3 4

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ:
1. СТОКООБОРОТ 9 620,3 10 479,7 10 850,6 11 282,9
2. ТРАНСПОРТ 468,3 479,9 486,6 493,7
3. КОМУНАЛНИ И БИТОВИ УСЛУГИ 464,4 493,0 531,4 558,3
4. КУЛТУРНИ, ЗДРАВНИ И СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 109,9 128,8 140,3 149,3
5. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЗАСТРАХОВКИ 202,8 216,2 222,8 234,2
6. ВЛОГОВЕ 1 495,5 1 557,1 1 743,9 1 841,2
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ВНОСКИ 28,1 34,4 42,2 50,2
8. ПОГАШЕНИЯ ПО ЗАЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 73,9 77,8 84,7 102,4
9. ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ 9,8 10,3 10,3 10,3
10. ДЕПОЗИТИ 56,4 92,3 103,3 122,1
11. ВЪТРЕШНИ ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕГРАФНИ ЗАПИСИ 543,1 561,5 573,7 596,0
12. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ДЕЙНОСТ НА ПТТС 103,6 116,8 125,4 131,7
13. РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ТАКСИ 23,5 19,6 20,2 19,1
14. СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР 12,2 85,1 98,0 119,4
15. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАСОВА НАЛИЧНОСТ В ДСК 41,5 57,8 63,9 75,8
16. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАСОВА НАЛИЧНОСТ В ПТТС 43,5 30,0 34,6 39,9
17. УРАВНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ НА ДСК ПРИ ПТТС 355,5 331,0 356,1 372,3
18. ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ 969,8 852,3 869,8 870,9

19. В С И Ч К О   ПОСТЪПЛЕНИЯ: 14 622,1 15 623,6 16 357,8 17 069,7

20. ВНОСКА ОТ ПРЕДШ. ПЕРИОД 11,4 2,1 1,7 2,5
21. ОСТАТЪК НА ОБОРОТНАТА КАСА В

НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА 37,9 38,6 36,8 37,7
22. ОСТАТЪК НА С/КА „ПОДРАЙОННИ

СТАНЦИИ“ В НАЧ. НА ПЕРИОДА 2,6 2,1 3,5 2,6
23. ОСТАТЪК НА С/КА „ПАРИЧНИ СРЕДСТВА“ 13,9 7,6 7,3 5,8
34. САЛДО МЕЖДУ ВНЕСЕНИ И ИЗТЕГЛЕНИ

ОТ РЕЗЕРВНАТА КАСА - 278,9 274,2 268,3

25. Б А Л А Н С 14 687,9 15 952,9 16 681,3 17 386,6

ПЛАЩАНИЯ ЗА:
1. ЗАПЛАТИ 6 490,9 6 729,3 6 640,4 6 750,4
2. ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 856,3 879,3 898,7 902,4
3. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 408,2 761,5 884,2 976,7
4. ВЛОГОВЕ 1 795,3 1 988,3 2 018,5 2 178,8
5. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЗАСТРАХОВКИ 94,5 118,6 133,0 149,8
6. ЗАЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 365,7 438,6 470,5 505,1
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7. ОБЛИГАЦИИ И КУПОНИ 16,8 - - -
8. ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ 5,3 4,7 4,8 5,4
9. ДЕПОЗИТИ 38,3 42,4 41,7 42,5
10. ВЪТРЕШНИ ПОЩ. И ТЕЛЕГРАФНИ ЗАПИСИ 475,2 484,3 497,4 517,5
11. ПЕНСИИ 1 581,3 1 698,6 1 861,7 1 973,3
12. СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР 7,0 42,5 52,0 61,5
13. СНАБДЯВАНЕ С КАСОВА НАЛИЧНОСТ ОТ ДСК 85,7 94,1 112,1 112,4
14. УРАВНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ НА ДСК ПРИ ПТТС 173,7 170,6 167,0 173,2
15. СТОПАНСКО-ОПЕРАТИВНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ 439,1 417,5 454,5 489,3
16. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ 1 804,1 2 033,1 2 395,9 2 500,4

17. В С И Ч К О   ПЛАЩАНИЯ 14 637,4 15 903,4 16 632,4 17 338,7

18. ВНОСКА ЗА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ 2,0 1,7 2,5 1,7
19. ОСТАТЪК НА ОБОРОТНАТА КАСА

В КРАЯ НА ПЕРИОДА 38,6 36,8 37,7 37,0
20. ОСТАТЪК НА С/КА „ПОДРАЙОННИ

СТАНЦИИ“ В КРАЯ НА ПЕРИОДА 1,3 3,5 2,6 3,3
21. ОСТАТЪК НА С/КА „ПАРИЧНИ

СРЕДСТВА НА ПЪТ“ В КРАЯ НА ПЕРИОДА 8,4 7,5 6,1 5,9
22. САЛДО ПО ВНОСКИТЕ И ТЕГЛЕНИЯТА

ОТ РЕЗЕРВНАТА КАСА 0,2 - - -

23. Б А Л А Н С 14 687,9 15 952,9 16 681,3 17 386,6

Написано в 1 екз.
Фотокопирано в 1 екз.
Екз. № 1 – ЦК на БКП
Екз. № 2 – к. д. 03-09
№ 409/8.V.1984 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 13, а.е. 19, л. 5–7. Копие. Машинопис.

№ 583

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ЕМИСИОННИЯ РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 1984 ГОДИНА

София, 1 август 1984 г.

Строго поверително
от особена важност

Екз. № ...

ДО
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
другаря ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ

ИНФОРМАЦИЯ
от Васил Коларов – председател на Българската народна банка

ДРУГАРЮ КАРАМАНЕВ,

В съответствие с т. 16 на утвърдените от председателя на Министерския съвет другаря
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Гриша Филипов „Допълнителни указания и тълкувания за последователното и творческо прилага-
не на икономическия механизъм в отношенията на банките с предприятията и другите стопански
организации“ (в изпълнение на Протокол № 15 на Министерския съвет от 8 юни 1984 година),
внасям настоящата информация за изпълнение на емисионния резултат за първото полугодие на
1984 година.

Данните за плащанията и постъпленията в касите на банката в налични пари, които по съ-
щество отразяват динамиката и съотношението на паричните доходи и разходи на населението
(приложение № 1), показват, че през периода януари – юни 1984 година от касите на банката са
изплатени 6 060,1 млн. лева – със 104,2 млн. лева (с 1,7%) повече от същия период на миналата
година. В същото време постъпленията в касите на банката – 5 823,8 млн. лева са повече от пос-
тъпилите суми през първото полугодие на 1983 година – със 174,0 млн. лева (с 3,1%). В резултат
на това, през първото полугодие на н.г. в обращение са пуснати 236,2 млн. лева, което е с 69,8
млн. лева по-малко от пуснатите в обращение през същия период на 1983 година.

През шестмесечието на 1983 година на всеки 100 лева изплатени в налични пари от касите
на банката се върнаха 94,86 лева, като се задържаха извън касите є и увеличиха масата на парите
в обращение 5,14 лева, а през шестмесечието на 1984 година се върнаха обратно 96,10 лева, като
се задържаха и увеличиха масата на парите в обращение – 3,90 лева, с 1,24 лева по-малко.

Плащанията и постъпленията в касите на банката по конкретни направления са приведени
в приложение № 2. Какво показват тези данни?

1. Плащания от касите на банката в налични пари.
Най-голям относителен дял в общата сума на плащанията на банката (54,6% през отчетния

период) имат плащанията за заплати.
През първото полугодие на н.г. от касите на банката са изплатени в налични пари 3 306,5

млн. лева средства за заплати, в т.ч. 2 503,4 млн. лева за сметка на текущата година и 803,1 млн.
лева за сметка на предходната година. В сравнение със същия период на м.г. изплатените средст-
ва за заплати са по-малко със 109,1 млн. лева, в т.ч. за сметка на текущата година – с 16,3 млн. ле-
ва и за сметка на предходната година – с 92,8 млн. лева.

По предварителни данни на Комитета по ЕССИ начислените средства за работна заплата за
първото полугодие на н.г. в отраслите на материалното производство (включително селскостопан-
ските организации и горското стопанство) са с 1,5% повече от тези за същия период на 1983 годи-
на. Независимо от това, от касите на банката са изплатени с 0,7% по-малко средства за заплати за
сметка на текущата година. Основна причина за намаление на изплатените суми в налични пари от
банката за заплати за сметка на текущата година е увеличението на броя на предприятията и на ра-
ботниците и специалистите, на които полагащото се трудово възнаграждение се превежда изцяло
за изплащане чрез ДСК. По оперативни данни на Държавната спестовна каса, към 30 юни 1984 го-
дина 53 предприятия в страната от 18 окръга са превели изцяло полагащото се трудово възнаграж-
дение на 87 237 броя работници и специалисти на разплащателен влог в ДСК, докато към 30 юни
1983 година само 25 предприятия в 13 окръга са изплатили заплатите на 38 937 работници и спе-
циалисти по този ред. Няма статистическа отчетност за преведените суми на разплащателен влог,
но направените разчети в банката показват, че през първото полугодие на н.г. техният размер е
около 107 млн. лева – с 60 млн. лева повече от същия период на м.г., т.е. без влиянието на този
фактор, изплатените средства за заплати от касите на банката за сметка на текущата година биха
нараснали също с около 1,5%.

Значително[то] намаление на плащанията за заплати за сметка на предходната година се
обяснява с по-малки плащания във връзка с незадоволителните резултати през 1983 година в сел-
ското стопанство. Освен това, в резултат на завишение изискванията на държавния контрол по
фонда на работната заплата, осъществяван от банката и от подобряване работата на балансовите
комисии, бяха начислени и изплатени по-малко средства за разлика до индивидуалната работна
заплата и за допълнително трудово възнаграждение за годишните производствено-стопански ре-
зултати за 1983 година.

По данни на банковата икономическа информация, реализираният общ доход от АПК и
другите селскостопански организации за изтеклата 1983 година е по-малък от постигнатия за 1982
година с 11,0%. По тази причина е образуван по-малко резултативен фонд „Работна заплата“ с
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12,0% в сравнение с предходната година. След приключване на балансовата кампания на Нацио-
налния аграрно-промишлен съюз се установи, че 199 броя от общо 291 броя АПК са приключили
с недостиг на резултативен фонд „Работна заплата“. В изпълнение решението на Министерския
съвет, взето с Протокол № 31 от 1983 година, на целия персонал на АПК, в които има допуснат
недостиг на резултативен фонд „Работна заплата“, да се осигури изплащане на трудовото възнаг-
раждение по норми, тарифи и щатни таблици в размер на 90%, Министерството на финансите и
Българската народна банка предоставиха на АПК в 13 окръга 50 млн. лева. Държавната балансо-
ва комисия на НАПС взе решение за 1983 година на персонала на ОАПС да не допуска заплатите
да бъдат намалени с по-голям процент от намалението на заплатите на АПК от системата им. От
решението на ИК на НАПС за изплащане на индивидуалните работни заплати под 100% на персо-
нала на ОАПС за 1983 година може да се съди за средния размер на изплатеното трудово възнаг-
раждение за окръга като цяло, а именно: Варна, Видин, Михайловград, Пазарджик, Плевен, Смо-
лян и Шумен – 95%; Разград, Русе и Силистра – 96,6%; Велико Търново – 98,7%.

Изплатените суми от касите на банката за заплащане на изкупена от населението селскос-
топанска продукция за периода януари – юни 1984 година са в размер на 421,8 млн. лева – с 5,8
млн. лева повече от изплатените през същия период на м.г. По данни на КЕССИ, през периода
януари – юни т.г. от населението е изкупено с 3,0 тона повече месо от добитък и птици в кланич-
но тегло и с 3,3 млн. литри повече мляко при 3,6% масленост. В същото време през първата поло-
вина на н.г. населението е продало по-малки количества в сравнение със същия период на м.г. яй-
ца – с 22,6 млн. броя, зеленчуци – с 3,7 хил. тона, плодове – с 1,7 хил. тона. Независимо от това,
и през шестмесечието на н.г. личното стопанство продължи да има важна роля за задоволяване на
населението със селскостопански продукти. Нещо повече, през отчетния период нарастна относи-
телният дял на изкупените продукти от населението в общото количество изкупени натури селс-
костопански продукти. Данните показват:

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ Относителен дял на изкупените количества
от населението в общото количество изкупени продукти

през периода януари – юни в %

1983 г. 1984 г.

Месо от добитък и птици
в тона кланично тегло 29,2 30,3
Мляко при 3,6% масленост 13,5 14,0
Яйца 31,7 29,1
Зеленчуци 27,8 28,0
Плодове   9,9 10,6

Направените материални разходи в животновъдството от стопанските организации и поде-
ления към НАПС през първото полугодие на н.г. в сравнение с първото полугодие на м.г. (по дан-
ни на КЕССИ) са нараснали с 1,2%. В същото време броят на говедата е намален с 12,7 хил. броя
(с 0,9%), на свинете – с 20,3 хил. броя (с 0,7%), броят на овцете е на нивото на м.г. (с 1,7 хил.
броя повече). Данните за 1980–1983 година показват, че тенденцията за намаляване броя на жи-
вотните се проявява още от 1980 година, с известно задържане или слабо увеличение само броя на
овцете. Същевременно стойността им расте значително. Така например за периода 1980 – 1983 го-
дина броят на говедата е намален с 1,7%, а в същото време стойността им е увеличена с 21,7%, за
свинете тези проценти са съответно – 0,5% и 8,8%, а за овцете – 2,2% и 29,7%.

Нарастването на стойността на животните без да расте броят им освен с подобряване на
породния им състав, би могло да се обясни и с някои негативни фактори, например с нереално от-
читане на разходите в реализираната продукция от животновъдството, с оглед да се формира в от-
четния период повече резултативен фонд „Работна заплата“; с нереално отчитане приръста на жи-
вотните и други. При направена проверка от ревизионните и контролни органи на банката в АПК
Козлодуй беше констатирано, че през 1983 година е отчетен за 1,3 млн. лева по-висок приръст на
животните от фактически осъществения.
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Нарастването на относителния дял на изкупената продукция от населението в общото коли-
чество изкупена продукция през полугодието и констатираните нарушения в отделни АПК при от-
читане на животновъдната продукция дават основание да се предполага, че е възможно да се до-
пуска макар и малка част от ресурсите на обществения сектор да се отклоняват, с оглед да се реа-
лизират като лични.

През първото полугодие на н.г. в сравнение със същия период на м.г. значително (със 140,4
млн. лева) нараснаха изплатените суми в налични пари на Държавната спестовна каса от банката
и възлязоха на 448,7 млн. лева.

През периода януари – юни 1984 година беше реализиран чист приръст по влоговите смет-
ки на гражданите в размер на 426,5 млн. лева, като не беше достигнат този, реализиран през пър-
вото полугодие на 1983 година със 142,2 млн. лева.

[- - -] във всички окръжни градове за целево извършване на продажби само на ведомства.
3. Да се възложи на органите на Държавния финансов контрол и контролните съвети на

НАПС и ОАПС да извършат до края на годината контролни проверки в 20% от АПК на дейност-
та по отчитането на животновъдната продукция и на разходите за производството є в обществени-
те стопанства и по изкупуването на селскостопански продукти от населението (особено от живот-
новъдството).

Приложение – приложения № 1 и № 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Коларов

СЗ/Написано в 2 екз.
Екз. № 1 – МС
Екз. № 2 – к.д.
Изх. № 558 / 1.8.1984 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 13, а.е. 19, л. 8–14, 21. Оригинал. Машинопис.

№ 584

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
ПЕРИОДА 1981–1983 Г. И ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 1984 ГОДИНА

София, 28 септември 1984 г.

Строго поверително
от особена важност

Екз. № ___

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за реализацията на паричните доходи на населението

през периода 1981–1983 г. и първото полугодие на 1984 година

Обемът и динамиката на нереализираните (свободните) парични доходи на населението е
показателят, който за даден период в най-синтезиран вид характеризира балансираността между
паричните доходи и разходи на населението.

С плана за осмата петилетка беше предвидено свободните парични доходи на населението,
които се състоят от масата на парите в обращение и от спестяванията на населението (средствата
в ДСК по влоговете и по депозитните сметки) да нараснат за първите три години на петилетката
(1981–1983 г.) общо 1 748 млн. лева. С годишните уточнения на плана беше разчетено известно
снижаване на реализацията1  на паричните доходи на населението2  чрез разходите му за стоки, ус-
луги и жилища – за трите години общо от 96,1%, предвидено по петилетния план, на 94,9% по го-
дишните уточнения на плана. В резултат на това, с годишните уточнения на плана беше предвиде-
но свободните парични доходи на населението да нараснат с 2 313 млн. лева. Фактически през пе-
риода 1981–1983 г. свободните парични доходи на населението нараснаха с 3 510 млн. лева – с
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1 762 млн. лева повече от разчетите по петилетката и с 1 197 млн. лева повече от предвиденото с
годишните уточнения по плана, като за покупка на стоки, услуги и жилища населението използу-
ва 92,8% от паричните си доходи. Общо за изминалите три години на петилетката не беше достиг-
ната предвидената реализация на паричните доходи на населението с 3,3 пункта по петилетния
план и с 2,1 пункта по годишните уточнения на плана. Данните за приръста на свободните парич-
ни доходи на населението по отделни години на осмата петилетка са дадени в приложение № 1.

По петилетния план е разчетено през 1984 година свободните парични доходи на населени-
ето да нараснат само с 340 млн. лева, като 97,8% от паричните му доходи ще се реализират. С го-
дишните уточнения на плана за 1984 година обаче е разчетено свободните парични доходи на на-
селението да нараснат с 1 198 млн. лева и съответно процентът на реализацията на паричните му
доходи да спадне на 92,9% – с 4,9 пункта.

През първото полугодие на 1984 година от всеки 100 лева парични доходи на населението,
за покупка на стоки, услуги и жилища са изразходвани 90,90 лева3  и останаха нереализирани 9,10
лева.

На 30 юни 1984 година общата сума на нереализираните доходи на населението възлезе на
17 378 млн. лева, при 16 323 млн. лева на 30 юни 1983 г. – с 1 055 млн. лева (с 6,5%) повече. В
сравнение с 31.ХII.1983 г. нереализираните парични доходи на населението нараснаха през първо-
то полугодие на 1984 година с 4,3%, докато през първото полугодие на 1983 година в сравнение с
31.ХII.1982 г. те нараснаха с 5,9% – с 1,6 пункта по-бързо. Това показва, че през първото полуго-
дие на т.г. в сравнение с първото полугодие на 1983 година е налице тенденция на известно заба-
вяне в темпа на нарастване на свободните парични доходи на населението.

Масата на парите в обращение на 31.ХII.1983 г. възлезе на 2 998 млн. лева. В резултат на
нарастването є с 236 млн. лв., т.е. със 7,9% през периода януари – юни, на 30 юни 1984 г. извън
касите на банката се намираха 3 234 млн. лева.

На 31.ХII.1982 г. масата на парите в обращение беше 2 840 млн. лева, а през периода яну-
ари – юни 1983 година тя нарасна с 306 млн. лева (с 10,8%). Следователно през първото полуго-
дие на 1984 година в сравнение с първото полугодие на 1983 година е налице забавяне в темпа на
нарастване на масата на парите в обращение с 2,9 пункта.

През шестмесечието на т.г. в сравнение със същия период на м.г. има известно забавяне и
в темпа на нарастване на спестяванията на населението.

На 30 юни 1984 г. спестяванията на населението възлязоха на 14 143 млн. лева – с 4834

млн. лева (с 3,5%) повече от 31.ХII.1983 г., докато на 30 юни 1983 г. спестяванията на население-
то бяха 13 177 млн. лева – с 5984 млн. лева (с 4,7%) повече в сравнение с 31.ХII.1982 г. или заба-
вяне в темпа на нарастване на спестяванията през първото полугодие на т.г. в сравнение с първо-
то полугодие на 1983 година с 1,2 пункта.

В резултат на показаното забавяне в темпа на нарастване на свободните парични доходи на
населението през първото полугодие на 1984 година, в сравнение с първото полугодие на 1983 го-
дина, може да се очаква, че годишната задача (по уточнения план за 1984 година) ще бъде изпъл-
нена, но далеч не може да се очаква да се достигнат разчетите по петилетния план не само общо за
четирите години на петилетката (включително текущата), но и само за 1984 година.

Ако разгледаме динамиката на изменението на масата на парите в обращение и спестявани-
ята на населението във връзка с динамиката на основните икономически показатели (Приложение
№ 2), става ясно, че през изминалите години на осмата петилетка темпът на нарастването на неиз-
разходваните парични доходи на населението значително изпреварва темпа на нарастването на
съвкупния обществен продукт и на националния доход.

Данните, с които разполагаме за някои социалистически страни (Приложение № 3), показ-
ват същата тенденция.

По-съществени фактори, оказали влияние за недостигане разчетите по петилетния план (а
за изминалите три години от петилетката и по годишните уточнения на плана) за нарастването на
свободните парични доходи на населението, са:

I. Превишението на паричните доходи на населението над разчетеното с плана.
Основната част от доходите на населението представляват плащанията за заплати, доходи-
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те от продадена селскостопанска продукция и някои доходи от обществените фондове за потреб-
ление. Тъй като размерът на тези доходи е в пряка връзка с произведения национален доход, ще
разгледаме тяхното изпълнение в сравнение с изпълнението на разчетите на националния доход.
(Приложение № 4).

Данните преди всичко показват, че през изминалите години на петилетката общо са преиз-
пълнени разчетите за произведения национален доход, както по петилетния план (с 449 млн. лева),
така също и по годишните уточнения на плана (с 219 млн. лева).

За трите години на петилетката е допуснато и абсолютно превишение на разчетите за фонд
„Работна заплата“ по петилетния план (с 475 млн. лева) и по годишните уточнения на плана (с 212
млн. лева).

Следва да се посочи, че една част от абсолютното превишение на разчетения по петилетния
план фонд „Работна заплата“ е резултат на преизпълнение на разчетите за произведения национа-
лен доход. В същото време обаче данните показват, че съгласно разчетите на петилетката за все-
ки лев произведен национален доход през изминалите години от осмата петилетка е предвидено да
бъдат платени средно по 0,420 лева разходи за труд, а фактически са платени по 0,424 лева. В ре-
зултат на това, за фактически произведения национален доход през периода 1981 – 1983 година се
полагаше да бъде изплатен фонд „Работна заплата“ в размер на 28 593 млн. лева, а е изплатен та-
къв в размер на 28 896 млн. лева – с 303 млн. лева повече, което е действителният размер на пре-
вишението на разчетения с петилетния план фонд „Работна заплата“ (преразхода на фонд „Работ-
на заплата“).

В резултат на това средният годишен темп на нарастване на националния доход за периода
1981 – 1983 година (4,1%) е твърде близък до средния годишен темп на нарастване на фонда „Ра-
ботна заплата“ (3,9%), при разчетено с петилетния план нарастване на националния доход за тези
години средно с 4,3% и на фонда „Работна заплата“ – с 3,5%.

Прави впечатление, че през 1983 година, в сравнение с предходните две години, е най-нис-
ко абсолютното превишение на планирания по петилетния план фонд „Работна заплата“ (със 100
млн. лева), а в сравнение с годишното уточнение на плана е осъществена и абсолютна икономия в
рзмер на 163 млн. лева. Като се има предвид обаче, от една страна, че през тази година не е изпъл-
нен разчета по петилетния план за произведения национален доход със 137 млн. лева и от друга,
че за всеки лев произведен национален доход е заплатено за труд с 0,007 лева повече от разчете-
ното, е допуснат и скрит преразход на фонд „Работна заплата“ в размер на още 59 млн. лева и за-
едно с осъществения абсолютен преразход на фонд „Работна заплата“, пълният преразход за тази
година в сравнение с разчетите по петилетката е 159 млн. лева, което представлява 52,5% от дейс-
твителния преразход на фонд „Работна заплата“, за периода 1981 – 1983 година.

Следва да се посочи, че недостигането на разчетения по петилетния план национален доход
и преразходът на фонд „Работна заплата“, допуснат през 1983 година, се дължи в значителна сте-
пен на неблагоприятните резултати в селското стопанство през годината във връзка с лошите кли-
матични условия.

Фактически абсолютният преразход на фонд „Работна заплата“ за отделните стопански ор-
ганизации е по-голям от абсолютното превишение за страната, доколкото с пресмятането общо за
страната е станало компенсиране на преразхода на фонд „Работна заплата“ в едни стопански орга-
низации с икономията на фонд „Работна заплата“ в други стопански организации. По данни на
КЕССИ и на Българската народна банка отчетеният преразход на резултативен фонд „Работна
заплата“ на ниво стопански организации общо за страната за трите години на петилетката е 715,0
млн. лева, в т.ч. само за селскостопанската и страничната дейност – 468,3 млн. лева.

Наред със съществуването на някои обективни причини за това, относителният преразход,
както и значителният размер на абсолютен преразход на фонд „Работна заплата“ през първите три
години на осмата петилетка, показва съществуването и на някои нерешени проблеми, свързани с
привеждането на разходните норми за труд, суровини и материали в съответствие с плановите
разчети; въпросите за качество на произвежданата продукция и т.н.

През изминалите години на осмата петилетка населението получи срещу продадена селс-
костопанска продукция 2 631 млн. лева, като разчетите по петилетния план за тези му доходи бя-
ха превишени с 277 млн. лева (с 11,8%) и годишните уточнения на плана – със 118 млн. лева (с
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4,5%).
Средногодишно доходите на населението срещу продадена селскостопанска продукция на-

раснаха с 10,9%. Средногодишното нарастване на тези доходи за трите години, разчетено по пети-
летния план, е 4,9%.

Тъй като няма отчетни данни на КЕССИ за полугодието за получените доходи от населени-
ето срещу продадена селскостопанска продукция, ще ползуваме оперативните данни за постъпле-
нията и плащанията от касите на банката по отделни видове, съгласно които през първото полуго-
дие на т.г. от касите на банката са изтеглени 422 млн. лева за изплащане на изкупената от населе-
нието продукция. Изплатените за тази цел суми през първото полугодие на т.г. са само с 5,8 млн.
лева (с 1,4%) повече от изплатените през същия период на миналата година.

Данните за първото полугодие на т.г. за изтеглените от касите на банката суми за изплаща-
не на изкупените от населението селскостопански продукти (макар и с известни неточности) дават
основание да се предполага, че през т.г. има известно спадане в темпа на нарастване на доходите
на населението от продадена на изкупвателните организации селскостопанска продукция.

По данни на НАПС през периода 1981 – 1983 година населението е продало общо 454 хил.
тона месо от добитък и птици в кланично тегло, като разчетите по петилетния план са преизпълне-
ни с 28 хил. тона (с 6,2%); 789 млн. литри мляко при 3,6% масленост – с 57 млн. литри (със 7,2%)
повече от разчетите по петилетката; 1 138 млн. броя яйца, които обаче са с 35 млн. броя по-малко
от предвидените количества по петилетния план.

Само през първото полугодие на 1984 година в сравнение с първото полугодие на 1983 го-
дина от населението е изкупено с 3,0 хил. тона повече месо от добитък и птици в кланично тегло
и с 3,3 млн. литри повече мляко при 3,6% масленост. В същото време населението е продало по-
малки количества в сравнение със същия период на м.г. яйца – с 22,6 млн. броя, зеленчуци – с 3,7
хил. тона, плодове – с 1,7 хил. тона.

Независимо от това, както през изминалите вече години на осмата петилетка, така също и
през т.г. личното стопанство продължи да има важна роля за задоволяване потребностите на стра-
ната от селскостопански продукти. Нещо повече, през изминалите години на петилетката нараст-
ваше относителният дял на изкупените продукти от населението в общо изкупените количества
продукти:

Ето данните:

Œ—ÕŒ¬Õ»         ŒÚÌÓÒËÚÂÎÂÌ ‰ˇÎ Ì‡ ËÁÍÛÔÂÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ
œ–Œƒ” “» Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ ‚ Ó·˘ÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÍÛÔÂÌË Ì‡ÚÛË

«‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡                                       «‡ I-‚Ó ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ

1981 „. 1982 „. 1983 „. 1983 „. 1984 „.

ÃÂÒÓ Ë ÔÚËˆË ‚ ÚÓÌ‡
ÍÎ‡ÌË˜ÌÓ ÚÂ„ÎÓ 26,3 28,6 29,7 29,2 30,3
ÃÎˇÍÓ ÔË 3,6% Ï‡ÒÎÂÌÓÒÚ 11,9 13,4 13,8 13,5 14,0
flÈˆ‡ 26,3 25,9 26,6 31,7 29,1
«ÂÎÂÌ˜ÛˆË - - - 27,8 28,0
œÎÓ‰Ó‚Â - - -   9,9 10,6

По данни на КЕССИ направените материални разходи в животновъдството от стопанските
организации и поделения на НАПС през първото полугодие на н.г. в сравнение с първото полуго-
дие на 1983 година са нараснали с 1,2%. В същото време броят на говедата е намален с 12,7 хил.
броя (с 0,9%), на свинете – с 29,3 хил. броя (с 0,7%), броят на овцете е на нивото на м.г. (с 1,7
хил. броя повече). Данните за 1980 – 1983 година показват, че тенденцията за намаляване броя на
животните се проявява още от 1980 година, с известно задържане или слабо увеличение само на
броя на овцете. Същевременно стойността им расте значително. Така например за периода 1981–
1983 година броят на говедата е намален с 1,7%, а в същото време стойността им е увеличена с
21,1%; за свинете тези проценти са съответно – 0,5% и 8,8%; за овцете – 2,2% и 29,7%.

Нарастването на стойността на животните без да расте броят им, освен с подобряване на
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породния им състав, би могло да се обясни в определена степен и с нереално отчитане на разходи-
те в реализираната продукция от животновъдството с оглед да се формира в отчетния период ре-
зултативен фонд „Работна заплата“, с нереално отчитане приръста на животните и други. При
направена проверка от ревизионните и контролни органи на банката например в АПК Козлодуй е
констатирано, че през 1983 година е отчетен 1,3 млн. лева по-висок приръст на животните от фак-
тически осъществения.

Констатираните нарушения в отделни АПК при отчитане на животновъдна продукция и на
използуване на фуражи, дават основание да се предполага, че част от нарастването на относител-
ния дял на изкупената продукция от населението в общото количество изкупени натури, и значи-
телното нарастване на доходите на населението от продадена селскостопанска продукция се дъл-
жи и на негативни явления в някои АПК, където поради лоша отчетност и принизен контрол се до-
пуска част от продукцията, произвеждана в обществения сектор, да се отклонява и да се реализи-
ра като лична.

Също поради недостатъчен контрол и лоша отчетност примери за подобни негативни явле-
ния се срещат и в строителството, в сферата на услугите, в общественото хранене, страничната
дейност. Допуска се от една страна да се получават доходи под формата на работна заплата без
действително да е вложен труд и от друга, да се присвояват суровини, материали и готова продук-
ция, които се реализират било чрез частна практика, било за задоволяване на лични нужди.

И в единия, и в другия случай тези явления водят до нарушаване на планираната пропорция
стоки–пари. Когато присвоените суровини, материали или готова продукция се реализират „на
частно“, те пряко осигуряват надпланово увеличаване на доходите. Когато пък се потребяват лич-
но, икономисват се парични доходи, които биха се изразходвали за покупката на тези стоки от
търговската мрежа на дребно.

През изминалите години на петилетката чувствително бяха преизпълнени разчетите за раз-
мера на обществените фондове за потребление – с 639 млн. лева по петилетния план и с 431 млн.
лева по годишните уточнения на плана. Независимо, че само част от тези фондове се изплащат на
населението пряко в налични пари под формата на пенсии, помощи, стипендии и други, и незави-
симо, че данните показват, че разчетите по петилетния план за тези плащания не са достигнати, ре-
ализираното превишение през периода 1981–1983 година на предвидения с петилетния план раз-
мер на обществените фондове за потребление, при други равни условия, също се е отразило в по-
сока на нарастване на свободните парични доходи на населението, които са били „спестени“ за на-
селението за сметка на обществените фондове за потребление, например за здравеопазване, по-
чивно дело и т.н.

През изминалите години на петилетката с 11,5% средногодишно нараснаха и „Другите до-
ходи“ на населението, което е с 8,9 пункта по-високо от разчетите по петилетния план и с 3,8 пун-
кта по-високо от годишните уточнения на плана. Освен трудово възнаграждение на заетите в спе-
циалните ведомства; еднократни награди извън фонд „Работна заплата“; командировки и други
възнаграждения от типа на работната заплата, в „Други доходи“ се включва и една сума с „неус-
тановен произход“. Тази сума може да съдържа както необхванати доходи на населението, така
също и разходи, които не са извършени от населението, но са отчетени като такива. Необходимо
е да се отбележи, че тази сума от година в година расте.

2. Недостигане на разчетените с плана разходи на населението.
Известно е, че най-голяма част от разходите на населението представляват разходите му за

покупка на стоки и за заплащане на услуги. Съществено значение имат и разходите за покупка на
жилища.

През изминалите три години на осмата петилетка разходите на населението само за покуп-
ка на стоки и услуги представляват 76,5% от общата сума на доходите му (без да се приспадат раз-
ходите за задължителните и доброволни плащания), което нагледно показва голямото значение на
тези разходи за изпълнение на планираната балансираност в доходите и разходите на население-
то и за спазване на разчетите на свободните парични доходи на населението.

Анализът показва, че разчетите по петилетния план общо за стокооборота и услугите за на-
селението през изтеклите години на петилетката не се достигат със 136 млн. лева, а само за покуп-
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ките на стоки за населението със 183 млн. лева. (Приложение № 5).
Неизпълнението на разчета за стокооборота за населението се дължи, от една страна, на

неизпълнение на разчета по петгодишния план за общия обем на стокооборота на дребно с 34 млн.
лева, а от друга страна, на значителното преизпълнение на разчета за продажба на стоки чрез тър-
говската мрежа на дребно на ведомства – със 149 млн. лева.

Както показват данните за изминалите три години на осмата петилетка, 81,4% от неизпъл-
нението на разчета по петгодишния план за стокооборота за населението се дължи на превишава-
не на разчета за ведомствения стокооборот.

И през първото полугодие на 1984 година продължава тенденцията на значително нараст-
ване на ведомствените продажби. При достигнато общо нарастване на стокооборота на дребно
през първото полугодие на т.г. в сравнение със същия период на м.г. с 269,7 млн. лева (4,2%), ве-
домствените продажби са нараснали с 56,6 млн. лева (8,6%). В резултат на това, продадените сто-
ки на населението са в повече от същия период на м.г. само с 3,7% при предвидено по годишните
уточнения на плана за 1984 год. в сравнение с 1983 год. нарастване на стокооборота за населени-
ето с 5,4% и намаление на ведомствения стокооборот – с 0,1%.

За съжаление, данните и за осемте месеца на т.г. показват, че този процес се задълбочава.
Докато стокооборотът за населението през периода януари – август 1984 год. в сравнение със съ-
щия период на м.г. нарасна също само с 3,7%, стокооборотът за ведомствата нарасна с 12,2%.

Следва да се посочи, че значителното нарастване на ведомствения стокооборот през изтек-
лите години на петилетката беше постигнато независимо, че действуваха нормативни документи
за забрана продажбите на редица стоки за ведомствени нужди и че продажбите на определени гру-
пи стоки се лимитираха. Струва си да отбележим, че една голяма част от ведомствения стокообо-
рот са жизнено необходими разходи за храна, обзавеждане и поддръжка на детски градини, болни-
ци, училища, почивни станции, висши учебни заведения, институти на изкуствата и културата и
т.н. В този смисъл задачата за недопускане да се превишават разчетите по плана за ведомствени-
те продажби основно се свежда до това, реално да се разчита с плана тази част от продажбите за
ведомствата, която включва в себе си необходимите разходи за детските, здравни и др. заведения,
и оттам правилно да се разчита стокооборота на дребно и стокооборота за населението. За остана-
лата част на ведомствения стокооборот Министерството на производството и търговията с потре-
бителски стоки и Министерството на финансите следва да провеждат ефективни мерки за ограни-
чаването є.

Независимо, че през изминалите години от осмата петилетка разчетите по петилетния план
за стокооборота за населението не са изпълнени, бяха постигнати подобрения в снабдяването на
населението с по-разнообразни и по-качествени стоки и услуги. В резултат на положените усилия
и осигурените допълнителни количества стокови фондове, съществено се разнообрази и обогати
асортимента с редица хранителни продукти, тъкани, трикотаж, облекло, електро-домакински уре-
ди, мебели и др. Преодоляна беше дефицитността от редица стоки. Повиши се качеството на мно-
го стоки за народно потребление. Подобри се удовлетворяването на засиленото търсене на модни
и луксозни стоки. Значително се подобри съответствието между предлаганите стоки и потребител-
ското търсене на населението. Всички тези успехи безспорно се отразиха благоприятно върху по-
добряване реализацията на паричните доходи на населението.

Общо за изминалите три години на петилетката разчетът за производство на стоки за вът-
решния пазар беше преизпълнен с 1 285,4 млн. лева.

При формиране на стоковите фондове, наред с ежегодните постъпления на стоките, участ-
вуват и стоковите запаси. През периода 1981 – 1983 година стоковите запаси в търговията нарас-
наха средногодишно с 6,5%, т.е. с темп, по-висок от растежа на паричните доходи на населението
с 3,1 пункта. От това може да се направи изводът, че в определена степен структурата, асортимен-
тът и качеството на стоковите запаси не съответствуваха на платежоспособното търсене на насе-
лението.

Все още редица стопански организации допускат производство на некачествени и демоди-
рани стоки, които не са носители на търсени от населението потребителни стойности. Тази част от
стоковите фондове се задържа в обръщение и забавя средната скорост на обръщение на стоките и
при други равни условия увеличава свободните парични доходи на населението. По данни на ДСО
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„Търговия на едро“ в края на 1983 год. залежалите стоки и стоките със забавен пласмент възлизат
на стойност 35 млн. лева, което представлява около 3,4% от фактическата стокова наличност по
доставна стойност. Към края на първото полугодие на т.г. залежалите стоки са 42 млн. лева, кое-
то представлява 4,1% от фактическата стокова наличност.

През годините на осмата петилетка ДСО „Търговия на едро“ е спряло изкупуването на сто-
ки с отклонения от утвърдените стандарти, нормали и технически характеристики, което общо за
трите години е фиксирано в 10 185 броя констативни протоколи на обща стойност на стоките 124
млн. лева. За първото полугодие на 1984 година са съставени 1 734 броя констативни протоколи
и са отказани стоки на стойност 18 млн. лева. Прави впечатление, че спряното изкупуване на про-
дукция засяга предимно нехранителните стоки. За изминалите години от осмата петилетка 93,5%
от отказите за изкупуване са за нехранителни стоки, а за първото полугодие на т.г. – съответно
94,4%.

Все още производствените предприятия сравнително бавно се приспособяват към измене-
нието на потребителското търсене на населението. Поради ограничени производствени възмож-
ности, липса на подходящи суровини и материали, недостатъчна активност на някои ръководства
на заводи и научновнедрителски организации, бавно се подобрява структурата на стоките за вът-
решния пазар, ниски са темповете на производството на модни, луксозни и деликатесни стоки. По-
ради това ежегодно при договарянето вътрешнотърговските организации не са в състояние да об-
вържат потребностите с необходимите по асортимент стокови фондове или са принудени, за да не
се създава дефицитност на пазара, да изкупуват и стоки с по-ниски потребителски качества.

Резултатите от договарянето и за 1985 година потвърждават, че проблемите по отношение
на задоволяването на пазара с търсени от населението стоки по вид и качество все още не са пре-
одолени. По данни на Министерството на производството и търговията с потребителски стоки за
1985 година не са договорени 10,6% от заплануваните количества захарни изделия, 49,7% от па-
мучните платове, 31% от вълнените платове, 62% от горния трикотаж и т.н., които при пролетно-
то договаряне следваше да се договорират изцяло. Не са подписани значителен процент от догово-
рите и спецификациите за продукцията за вътрешния пазар, произвеждана и от заводите на Ми-
нистерството на машиностроенето и електрониката.

През изминалите години на осмата петилетка върху ценовия израз на продукта в обръще-
ние определено влияние оказаха не само количеството и качеството на потребителските стоки и
услуги, но и равнището на цените на дребно, по които се реализираха тези стоки.

Ето данните на Комитета по ЕССИ за индекса на цените на дребно през първите три годи-
ни на петилетката:

1981 г. 1982 г. 1983 г.

Индекс на държавните цени
на дребно – проценти 100,5 100,8 102,0

Вижда се, че цените на дребно през периода 1981 – 1983 година са се изменяли умерено
(малко повече през 1983 г.). Като се има предвид обаче, че индексът на цените на дребно отчита
изменението на цените на дребно само на едни и същи стоки и услуги, може да се приеме, че це-
новият израз на продукта в обръщение е нараснал относително в по-голяма степен не само от то-
ва изменение на цените, а и от изменението на количествата, в които различните стоки и услуги, с
различни единични цени, участвуват в общата стойностна маса на стокооборота и услугите за на-
селението. Става дума за онези структурни изменения, които придружават например процесите на
повишаване дела на стоките за дълготрайна употреба, на модните и луксозни стоки, на стоките с
културно предназначение, на деликатесните стоки и т.н. В този смисъл населението съвсем зако-
номерно е заплатило по-висока цена, без да е потребило в натурално изражение повече стоки и ус-
луги.

Наред с това съществуват и отделни случаи, когато при въвеждането на нови асортименти
стоки и услуги цените им нарастват в много по-голяма степен в сравнение със старите видове сто-
ки и услуги, които те заместват, отколкото действително е нараснала потребителната им стойност.
Или случаите на определяне на цени на едро и на дребно на отделните видове стоки и услуги, в ко-
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ито случаи чрез цените се решават въпросите на рентабилността на отделните предприятия.
Така например, цените на плодовете и зеленчуците, определяни ежегодно от народните съ-

вети, твърде съществено се изменят от година на година и от окръг в окръг.
Цените на дребно на плодовете и зеленчуците в държавната и кооперативната търговия са-

мо за първото полугодие на 1984 година, по данни на Комитета по ЕССИ, в сравнение с първото
полугодие на 1983 година, са нараснали по отделните групи с 2 до 9%.

Така стоят въпросите с образуването на цените на много от изделията на местната и коопе-
ративната промишленост, на различните видове услуги и т.н. Всичко това показва, че е наложи-
телно да се регламентира по-пълно механизма на контрола по ценообразуването, с което да се га-
рантира строго спазване от страна на стопанските организации и другите органи, държавната по-
литика в областта на цените и ценообразуването, за да не се допуска по тази причина задържане
на ръста на реалните доходи на някои категории от населението.

През изминалите години на осмата петилетка населението е изразходвало около 1 500 млн.
лева за покупка на жилища. Разчетът по петилетния план е преизпълнен със 117 млн. лева, а по го-
дишните уточнения на плана – с 68 млн. лева. За отбелязване е, че преизпълнението на разчета за
разходите на населението за покупка на жилища, както по петилетния план, така също и по годиш-
ните уточнения на плана, е осъществено през 1981 година. През 1982 и 1983 година не се дости-
гат разчетите по петилетния план с 5 млн. лева за 1982 година и с 4 млн. лева за 1983 година и по
годишните уточнения на плана – съответно с 5 млн. лева и 53 млн. лева.

През периода 1981–1983 година са построени общо 209 410 броя нови жилища. В сравне-
ние с разчета по петилетния план са построени с 9 390 броя по-малко жилища, от което следва, че
нарастването на разходите на населението за жилища е осъществено предимно за сметка на нарас-
тване стойността на едно жилище. Необходимо е да посочим, че изпълнението на жилищната
програма, както е разчетена с петилетния план, е един от най-големите резерви за намаляване на
свободните парични доходи на населението, както във връзка със заплащане стойността на жили-
щата или на определената част от тази стойност, така също и във връзка с разходите, които насе-
лението прави за обзавеждане на новопостроените жилища.

Съществено влияние върху пропорцията стоки–пари през изтеклия период на петилетката
продължават да оказват и редица по-синтетични фактори като ефективността и концентрацията на
инвестициите, ефективното използуване на оборотните средства, по-нататъшното стабилизиране
на валутните баланси на страната и други.

Решаването на проблемите за повишаване ефективността на икономиката на страната, за
осигуряване производството на повече, по-качествени и по-евтини стоки, за по-нататъшно подоб-
ряване жизненото равнище на населението, зависи в голяма степен от ефективността на инвести-
циите. От това какви технологии се залагат в проектите, с какви разходи на суровини, материали
и труд за единица продукция се предвижда да се произвежда с новите мощности, от това колко
време се строи и колко струва строителството, в значителна степен зависи изпълнението не само
на планираната пропорция – стоки–пари – в дадения период, но и нейното оптимално осигурява-
не в бъдеще.

В посока на увеличаване на свободните парични доходи на населението, дава отражение
неизпълнението на разчетите по петилетния план за въвеждане в действие на основните производ-
ствени мощности. Общо за трите години на осмата петилетка са въведени в действие основни про-
изводствени мощности за 15 157 млн. лева, като разчетите по петилетния план не са достигнати
общо с 1 113 млн. лева. И през първото полугодие на т.г. въведените в действие основни произ-
водствени фондове са по-малко от планираните за периода с 451 млн. лева.

Невъведените в действие основни производствени мощности не произвеждат разчетена по
националните баланси продукция, а непроизведената продукция, предназначена за лично потреб-
ление, пряко се отразява върху разчетеното с петилетния план количество и качество на стокови-
те фондове и оттам – върху увеличаването на неизразходваните парични доходи на населението.

В същата посока влияе и превишението на плановите разчети за незавършеното строител-
ство. Превишението общо за трите години на плановите разчети по петилетния план за незавър-
шеното строителство с 835 млн. лева означава, че при други равни условия населението е получи-
ло доходи от работна заплата примерно в размер на около 210 млн. лева, без да има действуващи
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мощности и съответно продукция.
Пряко влияние върху степента на реализацията на паричните доходи на населението оказ-

ва и ефективното използуване на оборотните средства в народното стопанство. Неизпълнението
на плановите разчети за обръщаемостта на оборотните средства, трупането на свръхнормативни
запаси, означава, че срещу платената работна заплата, на склад лежат „мъртви“ суровини, матери-
али, готова продукция. Така например само за 1983 година, по данни на БНБ, некомпенсираните
свръхнормативни запаси в народното стопанство възлизат на 355,4 млн. лева, за които са платени
около 90 млн. лева заплати.

Поради отворения характер на нашата икономика, важен фактор за постигане на разчетена-
та с плана пропорция – стоки–пари е и осигуряването на стабилни валутни баланси. Изпълнение-
то на тази задача се свежда, от една страна, до повишаване на качеството и оттам на конкурент-
носпособността на нашите изделия на международните пазари, и от друга – свеждането до мини-
мум на износа на нерентабилни стоки и намаляването на дотациите.

Въпреки че през изминалите години на осмата петилетка валутното салдо на страната беше
значително подобрено, все още редица стопански организации допускат износ на ниско рентабил-
на продукция. В резултат на това е значителен делът на дотациите по износа, които тегнат на на-
ционалните финансови баланси.

Допуска се също така износ на продукция, която не отговаря на съответните изисквания за
качеството и се рекламира от чуждестранните купувачи, а за тази продукция са изплатени вече по-
лагащите се средства за труд. По данни на Министерството на външната търговия загубите за
страната само за първото полугодие на 1983 година от присъдени и приети рекламации за некачес-
твена, нестандартна и неокомплектована продукция възлизат: по първо направление на 1 801 хил.
валутни лева, което представлява 0,05% от общия обем на износа за този период; и по второ нап-
равление – съответно 632 хил. валутни лева и 0,09% от обема на износа.

Редица стопански организации не изпълняват определените им валутни задачи. По тази
причина и поради натрупаните от предишните години задължения, държавата е принудена да пла-
ща определени лихви за формирания дълг. За изплащането на тези лихви се изнасят безвъзвратно
най-добрите стоки, за производството на които в страната е платен фонд „Работна заплата“. Със
сумата на работната заплата, получена за произведените стоки, които сме изнесли, за да платим
лихвите за неиздължените заеми в чужбина, е влошена пропорцията стоки–пари.

Анализът на изпълнението на обема на свободните парични доходи на населението в тери-
ториален аспект показва, че през първите три години на осмата петилетка в Благоевградски, Тол-
бухински, Хасковски и Габровски окръзи свободните парични доходи на населението нарастват с
темп, значително превишаващ темпа на нарастване на свободните парични доходи общо за страна-
та. Данните показват, че в тези окръзи е налице снижение на степента на реализация на парични-
те доходи на населението поради изоставане в нарастването на стокооборота за населението, ус-
лугите и строителството на жилища.

С оглед компенсиране в максимално възможна степен до края на годината и на следващата
година изоставането в сравнение с разчетите по петилетния план, считаме за необходимо провеж-
дането на следните мерки:

1. Министерствата и стопанските организации, Българската народна банка, Комитетът по
труда и социалното дело и Министерството на финансите да засилят контрола за правилното със-
тавяне на схемите за образуването и разпределението на доходите в съответствие с изискванията
на икономическия механизъм, за недопускане преразходването на фонд „Работна заплата“, а така
също недопускане формиране и получаване на доходи от работна заплата, срещу които няма реа-
лизиран продукт в необходимото количество и качество.

2. Под ръководството на Министерството на финансите министерствата и ведомствата и
стопанските организации да вземат допълнителни мерки за подобряване състоянието на първична-
та отчетност и контрола с оглед отчитането на средства за работна заплата, особено в отраслите:
селско стопанство, строителство, в сферата на услугите и страничните дейности да става съобраз-
но произведената продукция и извършените услуги.

3. С оглед по-пълно привличане на свободните парични доходи на населението, при годиш-
ните уточнения на плана за 1985 година и при изготвянето на разчетите за следващата петилетка,
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Министерството на производството и търговията с потребителски стоки и другите министерства и
ведомства да потърсят възможности за увеличаване производството на стоки за народно потреб-
ление, както и за повишаване относителния дял на висококачествените, модните, луксозни и дели-
катесни стоки в общия обем на стоковите фондове.

4. Съветът на производителите при Министерството на производството и търговията с пот-
ребителски стоки да актуализира Комплексната програма за производството на стоки за народно
потребление, която да служи за основа при договарянето на потребителските стоки за 1985 година.

5. Държавният комитет за планиране и Министерството на производството и търговията с
потребителски стоки, с плана за 1985 година да разчитат в съответствие с реалните потребности
ведомствените продажби на здравните, детските и др. заведения, училищата и културните институ-
ти от храна, постелочен инвентар, медикаменти, перилни препарати и т.н. и отделно за групата
продажби, подлежаща на лимитиране.

6. Държавният комитет за планиране и Министерството на финансите да потърсят възмож-
ности с плана за 1985 година да се увеличи броят на жилищата, като се съкратят някои разходи на
ведомствата и народните съвети за строителство на представителни сгради, площади и т.н.; за пре-
устройство и преобзавеждане на административни сгради и др.

7. Изпълнителните комитети на Окръжните народни съвети в Благоевградски, Толбухинс-
ки, Хасковски и Габровски окръзи да внесат информация до 15.ХII.1984 година в Главното управ-
ление за териториално разположение на производителните сили при Държавния комитет за плани-
ране, за причините за нарастване на свободните парични доходи на населението и мерките за по-
добряване степента на реализация на паричните доходи на населението.

1 Навсякъде в материала под „реализация на паричните доходи на населението“ се разбира каква част от па-
ричните доходи на населението се изразходва за покупка на стоки, услуги и жилища.

2 Навсякъде в материала от паричните доходи на населението са приспаднати извършените задължителни и
доброволни плащания на населението, напр. за данъци, такси, глоби, членски вноски, лихви и погашения по креди-
ти и т.н.

3 Направен разчет в ДКП, при който в разходите на населението за покупка на жилища са включени само раз-
ходите за покупка на жилища чрез възлагане, без тези за закупени жилища от държавния и ведомствен фонд, кои-
то се получават само годишно.

4 Без лихвите.

Написано в 1 екз.
Фотокопирано в 1 екз.
за др. Ст[аниш] Бонев
№ 658/28.IХ.1984 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 13, а.е. 19, л. 38–63. Оригинал. Машинопис.
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№ 585

СПРАВКА ЗА ИНДЕКСИТЕ НА НАРАСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ,
НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД, МАСАТА НА ПАРИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ И СПЕСТЯВАНИЯТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 1981–1983 ГОДИНА

София, 28 септември 1984 г.

Строго поверително
от особена важност!

екз. № ...
Приложение № 2

И Н Д Е К С И
на нарастване на обществения продукт, националния доход,

масата на парите в обращение и спестяванията на населението
1980 год. = 100

П о к а з а т е л и 1981 г. 1982 г. 1983 г. Среден
годи-

шен темп
1981-1983 г.

1. ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ 105,8 109,5 113,1  4,3
2. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД 105,0 109,4 112,7  4,1
3. СРЕДЕН РАЗМЕР НА МАСАТА

НА ПАРИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ 113,6 128,8 144,8 13,1
4. СРЕДЕН РАЗМЕР НА

СПЕСТЯВАНИЯТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО 107,8 113,9 123,4  7,2

5. СРЕДЕН РАЗМЕР НА СВО-
БОДНИТЕ ПАРИЧНИ ДОХОДИ
НА НАСЕЛЕНИЕТО 108,7 116,4 126,9  8,2

Написано в 1 екз.
Фотокопирано в 1 екз.
за др. Ст[аниш] Бонев
№ 660/28.IХ.1984 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 13, а.е. 19, л. 66. Оригинал. Машинопис.

№ 586

СПРАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕМИСИОННИЯ РЕЗУЛТАТ КЪМ 26 НОЕМВРИ 1984 ГОДИНА

София, 29 ноември 1984 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
Екз. № 3

С П Р А В К А
за развитието на емисионния резултат към 26 ноември 1984 година

От началото на 1984 година, до м. август включително, масата на парите в обращение нарас-
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тваше с по-бавни темпове в сравнение със същия период на м.г., като за отделни месеци размерът на
емисията беше с 40 до 80 млн. лева по-нисък от реализирания за същия период на 1983 година.

От м. септември настъпи рязко влошаване, като общо за периода януари – септември 1984
година бяха пуснати в обращение с 9,0 млн. лева повече от пуснатите в обращение през същия пе-
риод на 1983 година. Това влошаване продължава и особено се засили през м. ноември. По опера-
тивни данни на банката, от началото на годината, до 26 ноември 1984 година включително, са пус-
нати в обращение 455,1 млн. лева, което е с 36,6 млн. лева повече от пуснатите в обращение през
същия период на м.г.

Най-голямо влошаване на емисионния резултат към 26 ноември 1984 година е допуснато в
окръзите: Стара Загора – с 10,3 млн. лева; Враца – с 8,7 млн. лева; София-окръг – с 5,4 млн. лева;
Плевен – с 4,0 млн. лева; Варна – с 3,8 млн. лева; В[елико] Търново – с 3,7 млн. лева и други.

По-важните причини за допуснатото влошаване на емисионния резултат са както следва:
1. Значителното нарастване на плащанията от касите на банката за изкупена селскостопан-

ска продукция от населението. За периода януари – октомври 1984 година, в сравнение със същия
период на м.г., за тази цел са изплатени с 28,4 млн. лева (с 3,6%) повече, а само за първите петна-
десет дни на м. ноември това превишение възлезе на 10,8 млн. лева (9,5%).

Определено влияние за това нарастване оказа изкупуването на царевица от личното сто-
панство по реда на Протокол № 25 на Министерския съвет от 15.IХ.1984 година. По информация
на окръжните банки само до 20 ноември 1984 година, общо за страната, от реколта 1984 година са
изкупени 76,2 хт царевица от личните стопанства, за която са платени 22,6 млн. лева. За сравнение
ще посочим, че по данни на КЕССИ през цялата 1983 година от личните стопанства са изкупени
59,7 хт царевица, за която са платени 15,3 млн. лева.

Изкупените количества царевица от личните стопанства, реколта 1984 година, са основно
от шест окръга: Толбухински – 30,0 хт и платени 8,9 млн. лева; Силистренски – 12,7 хт и 3,8 млн.
лева; Врачански – 7,5 хт и 2,1 млн. лева; Русенски – 6,9 хт и 2,1 млн. лева; В. Търновски – 6,0 хт
и 1,4 млн. лева и Плевенски – 4,0 хт и 1,2 млн. лева.

2. Нарастване на плащанията от касите на банката за заплати за текущата година. За пери-
ода януари – октомври 1984 година това нарастване е в размер на 33,0 млн. лева (0,7%), а само за
месеците септември, октомври и до 15 ноември 1984 година изплатените суми за тази цел са 24,0
млн. лева (с 2,0%) повече.

3. Недостатъчен темп на нарастване на постъпленията от стокооборот в касите на банката
в сравнение с ръста на плащанията в налични пари и особено на плащанията за заплати и за изку-
пуване на селскостопански произведения от населението, от началото на годината и главно през
последните три месеца.

За периода януари – октомври 1984 година постъпленията в касите на банката от стокообо-
рот нараснаха в сравнение със същия период на м.г. с 299,4 млн. лева (с 3,5%), а само за месеци-
те септември, октомври и до 15 ноември – с 60,3 млн. лева (с 2,8%).

По данни на бързата оперативна информация на КЕССИ, от 1 до 20 ноември 1984 година
е реализиран стокооборот на дребно в размер на 618,4 млн. лева. Разчетът за двадесетдневката не
е изпълнен с 21,1 млн. лева. Особено тревожно е това, че разчетът за м. ноември 1984 година за
стокооборота на дребно в размер на 1 016,1 млн. лева е със 136,0 млн. лева по-нисък от реализи-
рания стокооборот на дребно през м. ноември 1983 година.

Тази тревога се засилва и от факта, че по данни на КЕССИ към 31 октомври 1984 година,
плановият разчет за стокооборота на дребно за 1984 година, поет от окръзите, е със 132,8 млн. ле-
ва по-нисък от стокооборота на дребно, разчетен общо за страната. По тази причина реално може
да се очаква за годината неизпълнение на разчета за стокооборота на дребно.

За създаване на необходимите условия за изпълнение общо за страната и по окръзи на го-
дишната задача по паричното обращение, считаме за целесъобразно да се предложи на Министер-
ството за производството и търговията с потребителски стоки да набележи допълнителни мерки за
активизиране дейността на търговските организации особено пред новогодишните празници, как-
то това е правено и предишни години, с оглед през месец декември да бъдат привлечени в касите
на банката повече налични пари.

През м. декември Министерството да предостави при възможност, за сметка на оператив-
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ния си резерв, допълнителен контингент от бързоликвидни стоки в окръзите: Стара Загора, Враца,
София – окръг и Плевен, където има най-голямо нарастване на наличните пари у населението.

Предлагаме Министерството за производството и търговията с потребителски стоки до
края на годината да не разглежда предложения за намаляване на плановите разчети за стокооборо-
та на дребно за 1984 година и да потърси възможност за реализация на допълнителен стокообо-
рот.

София, 29.ХI.1984 година                                                 В. Коларов

Написано в 1 екз.
Фотокопирано в 2 екз.
Изх. № 827/29.11.1984 г.
Екз. № 1 – др. Ст. Бонев
Екз. № 2 – др. Г. Караманев
Екз. № 3 – др. к.д. 03-09

ЦДА, ф. 132П, оп. 13, а.е. 19, л. 85–88. Оригинал. Машинопис.

№ 587

СПРАВКА ЗА „ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ДОХОДИ“ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО БАЛАНСА НА
ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ И РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 1980–1983 ГОДИНА

София, 14 декември 1984 г.

С П Р А В К А
за другите парични доходи на населението по баланса на паричните доходи и разходи на населе-

нието през годините на осмата петилетка по години (по данни на КЕССИ)
(млн. лева)

П О К А З А Т Е Л И 1980 година 1981 година 1982 година 1983 година
отчет отчет отчет отчет

ДРУГИ ПАРИЧНИ ДОХОДИ 2 672 2 999 3 238 3 699
1. Други парични доходи от
държавни и кооперативни
предприятия и организации* 1 724 1 785 1 879 2 084
в т.ч.:
– еднократни парични награди 53 58 60 72
– командировки 187 196 203 215
– доплащане храната на организирани летовници
и курсова разлика 116 111 130 137
2. Преводи и внасяне на пари от чужбина 596 599 677 671
3. Небалансирана сума (превишение на
разходите на населението над доходите му) 352 615 681 944

13.12.[19]84 г.                                                                                   К. Заркова

Написано в 2 екз.
Екз. № 1 – ЦК на БКП
Екз. № 2 – к.д. 03-09
№ 867/14.ХII.1984 год.

ЦДА, ф. 132П, оп. 13, а.е. 19, л. 93. Оригинал. Машинопис.
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* Включват и трудовите взаимоотношения на заетите в „специални ведомства“, т.е. армията и
репресивния апарат на държавата.

№ 588

ПИСМО ОТ ОКРЪЖНА БАНКА – СМОЛЯН ДО ДИРЕКЦИЯ „ПАРИЧНО ОБРАЩЕНИЕ“ В
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БНБ С ИСКАНЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ С НАДПЛАНОВА

НАЛИЧНОСТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1985 Г. В РАЗМЕР НА 1 200 000 ЛЕВА

Смолян, 4 декември 1985 г.

Поверително!
Екз. № 1

ОКРЪЖНА БАНКА – СМОЛЯН
ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ЦУ
ДИРЕКЦИЯ „ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ“
СОФИЯ

Съобщаваме ВИ, че в Окръжна банка Смолян възникна нужда от снабдяване с надпланова
наличност за м. декември в размер на 1 200 х[ил]. лева.

Причините са следните:
1. Новоразкрити цехове и заводи в системата на „Металхим“.
2. Увеличение на заплатите на работниците от минно-добивната промишленост 20 на сто

съгласно 59 П[остановление на] М[инистерския] С[ъвет].
3. По-добра селско-стопанска реколта от тютюна.
4. Изпълнение на компенсационните програми.

Гл. директор: Д. Василева
Написано в 2 (два) екземпляра.
Екз. № 1 за ЦУ на БНБ
Екз. № 2 за Окръжна банка
Рег. № 67 / 4.ХII.1985 г.

[Върху документа – печат и надпис:]
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
   Поверителна служба СОФИЯ
                 Вх. № 2316
      Получено на 6.ХII.1985 г.
Ив. Кузманова
   Л. Иванов
КД 03-20

ЦДА, ф. 132П, оп. 14, а.е. 19, л. 41. Оригинал. Машинопис.
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№ 589

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛНИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИТЕТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО Г. НАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ
КОЛАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРОФ.

ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ЗАДАЧИТЕ НА ПРОПОРЦИЯТА „ПАРИ-
СТОКИ“ И ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

София, 30 декември 1986 г.

П-03-326/30.ХII.[19]86 г.
Строго секретно!

От особена важност!
екз. 4

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за състоянието и задачите на пропорцията

„пари-стоки“ и покупателната способност на населението

В изпълнение на априлската партийна стратегия за характера и насоките за социално-ико-
номическото развитие на страната и през осмата петилетка последователно продължи да се пови-
шава жизненото равнище на народа. То е в резултат на изпълнението на постановките и задачите
на Декемврийската програма, Дванадесетия конгрес на БКП, Русенското съвещание (1980 г.),
Сливенското съвещание (1983 г.) и актуализираната Декемврийска програма (1983 г.).

През осмата петилетка реалните доходи на човек от населението нараснаха с 19,7 на сто.
Средногодишният темп на прираста на реалните доходи за годините на осмата петилетка е 3,7 на
сто при 2,6 на сто за седмата петилетка. Този темп на реалните доходи и развитието на производ-
ството даде възможност да се увеличи потреблението от населението на основни хранителни и
нехранителни стоки (приложения № 1 и 2).

Едновременно с постигнатите успехи анализът на пропорцията „пари-стоки“ в настоящия
момент показва наличието на твърде съществени слабости.

Какво показват данните за състоянието на пропорцията „пари-стоки“?
С плана за осмата петилетка (приложение № 3) беше предвидено стоковите фондове да на-

растват със средногодишен темп 4,6 на сто, а за периода – с 25,4 на сто, а покупателният фонд1  да
нараства средногодишно с 3,6 на сто и да достигне за петилетката 19,3 на сто, с което бяха изпъл-
нени указанията на др. Т. Живков, дадени на Русенското съвещание през 1980 година. С годишни-
те уточнения на плана за осмата петилетка обаче се предвиди стоковите фондове да нарастват
средногодишно с 4,9 на сто, или с 27,2 на сто за петилетката, а покупателният фонд – съответно с
5,5 на сто средногодишно, или с 30,7 на сто за петилетката. Отчетните данни по текущи цени по-
казват средногодишен темп на нарастване на стоковите фондове 4,7 на сто, или ръст 25,9 на сто,
а покупателният фонд – съответно средногодишен темп 5,3 на сто и за петилетката – 29,4, или по-
купателният фонд нараства спрямо първоначалния петилетен план с 10,1 пункта, а стоковият
фонд – с 0,5 пункта.

Това несъответствие в темповете на развитието на покупателния и стоковия фонд доведе
до намаляване на реализацията на паричните доходи от 95,1 на сто за 1980 г. на 91,5 на сто през
1985 година.

През изминалите години на осмата петилетка свободните (непохарчените)2  парични сред-
ства на населението се увеличиха с 6235 млн. лева, което е с 3948 млн. лева повече от разчета по
първоначалния петилетен план и с 1668 млн. лева повече от предвиденото в годишните уточнения
на плана. С това свободните парични средства в населението в края на 1985 г. достигат 19 384
млн. лева. Тези данни показват, че въпреки вземаните мерки за осъществяване на баланс между
„пари и стоки“, се получава необезпеченост на паричните доходи със съответни стоки, услуги и
жилища.
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Този факт поражда сериозни икономически, социални и политически проблеми по задово-
ляване потребителското търсене на населението и признанието на неговия труд.

Достигнатият за петилетката темп на нарастване на стоковите фондове задълбочава дефи-
цитността на редица стокови групи и създава условия за поддържане на напрежение на вътрешния
пазар.

Кои са основните причини за несъответствието в пропорцията „пари-стоки“?
Първо – използването на основните производствени фондове.
През годините на осмата петилетка основните производствени фондове по текущи цени в

народното стопанство нараснаха с 40,4 на сто. За същия период националният доход на страната
се е увеличил с 20 на сто. В резултат на това фондоотдаването, измерено с националния доход, за
периода намалява с 14,5 на сто.

Фондоотдаването (на 100 лева основни производствени фондове, измерено чрез национал-
ния доход) от 42,35 през 1980 година, намалява на 36,18 през 1985 година, или с 6,17 пункта (при-
ложение № 4).

Изпреварващото нарастване на основните производствени фондове по отношение на наци-
оналния доход може да се обясни, от една страна, с изпреварващото нарастване на стойността на
нововъвежданите основни производствени фондове по отношение на повишаването на техните
производителни качества и развитие на тилови отрасли – металургия, тежко инвестиционно маши-
ностроене, енергетика и др., а от друга страна – с недостатъчно високата степен на тяхното реал-
но използване по време и по мощност.

Поради недостигане на проектните мощности на оборудването в определените нормативни
срокове, общо за последните три години на изтеклата петилетка народното стопанство не е полу-
чило продукция за над 3 млрд. лева. Само през 1985 г. предприятията с изтекъл срок за окончател-
но усвояване на мощностите до края на 1985 г. произведоха с около 1030 млн. лева по-малко про-
дукция от предвидената по идейните проекти. Новите мощности са работили средно с около 72 на
сто от предвидения капацитет, а редица предприятия – с по-малко и от половината.

Причини за несвоевременното усвояване на новоизградените, реконструираните и модер-
низираните производствени мощности могат да се търсят и в необвързаността на нововъведените
мощности по капацитет.

Степента на използване на основното оборудване по време в промишлеността през осмата
петилетка може да се оцени, общо взето, като задържаща се на равнището на 1980 година. Същес-
твени изменения не са настъпили и през 1986 година. Масовите случаи на степента на използване
на режимното време на оборудването (в предприятията с непрекъсваем производствен процес – на
календарното време) се движат между 50 и 80 на сто, т.е. остават неизползвани огромни резерви
по линия на производството на повече продукция при по-пълно натоварване на мощностите.

За непълното използване на оборудването свидетелствува и големият размер на престоите.
Само за основното оборудване в промишлеността през 1985 г. престоите се равняват на 45,5 млн.
машиночаса и са нараснали в сравнение с 1980 г. с 4 млн. машиночаса.

Като основни причини за недостатъчната степен на използване на оборудването по време и
мощност могат да се посочат: авариите на машините и съоръженията, дължащи се предимно на не-
добро поддържане на оборудването, несвоевременно извършване на профилактиката, недобрата
квалификация на обслужващите ги работници и други; неспазване на договорите и неритмично и
некомплектно изпълнение на задължения по линия на материално-техническото снабдяване; не-
достатъчното кадрово осигуряване и ниска сменност на работа.

Второ – незавършено строителство.
През годините на осмата петилетка е налице неблагоприятна тенденция на изоставане при

въвеждането на основните фондове спрямо усвоените през периода капитални вложения. В резул-
тат на това незавършеното строителство от 7407,6 млн. лв. в началото на петилетката, достигна
10 013,2 млн. лв. в края на 1985 г., а относителният му дял през всичките години остава висок.

Главен носител на ежегодно увеличаващия се обем на незавършеното строителство са
обектите с национално и особено важно значение. Така например в края на 1985 г. незавършено-
то строителство за тези обекти представлява 36 на сто от размера на незавършеното строителст-
во в национален мащаб, докато капиталните вложения за тези обекти съставляват около 23 на сто
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от общия обем.
В резултат на увеличаване на относителния дял на незавършеното строителство в капитал-

ните вложения през осмата петилетка, в сравнение с разчета по първоначалния петилетен план, не
са въведени в действие мощности за около 3000 млн. лева. По експертна оценка относителният
дял на преките и косвените разходи за работна заплата в това незавършено строителство са около
15 на сто. От невъвеждане в срок на тези мощности са платени за около 450 млн. лв. средства за
работна заплата, срещу която няма никаква продукция.

Трето – използване на оборотните фондове.
През годините на осмата петилетка се снижава ефективността от използването на оборот-

ните средства. При нарастване на националния доход за петилетката с 20 на сто средногодишната
наличност на производствените материални оборотни средства по текущи цени нарастват с 39 на
сто. От една страна, това се дължи на обстоятелството, че у нас много малка част от нормите за
разход на материални ресурси са научнообосновани и като правило са значително по-големи от
разходите на нашите най-важни конкуренти на външните пазари. Поради това все още от единица
ресурси у нас се произвежда с 20-30 на сто по-малко краен продукт, отколкото в по-напреднали-
те в това отношение страни. Проблем е и това, че качеството на продукцията е по-ниско, в срав-
нение със световните постижения. От друга страна се натрупват и запаси, срещу които е платена
работната заплата, а в складовете лежат „мъртви“ суровини, материали, готова продукция, което
нарушава пропорцията „пари-стоки“.

Фондоотдаването (на 100 лева оборотни средства, измерено чрез националния доход) от
87,5 през 1980 година намалява на 75,5 през 1985 година, или с 12 пункта (приложение № 4).

Четвърто – използване на работната сила.
Все още недостатъчно добре се използва работното време (годишното и сменното) на зае-

тите в народното стопанство, което понижава ефективното използване на работната сила. Висок е
делът на неотработените човекодни на заетите в материалното производство поради целодневни
престои, самоволни неявявания, неявявания с разрешение на администрацията, неизползваното
работно време поради сезонна незаетост и други неуважителни причини. Поради тези причини
през петилетката в сферата на материалното производство средногодишно не са отработени по
около 16 милиона човекодни, което се равнява на около 68 хил. работници. По експертна оценка
само в промишлеността за годините на петилетката не е изработена продукция за над 3000 млн.
лева.

Съществени недостатъци има и в обвързването на изпълнението на трудовите норми с из-
пълнението на плановете по обема на произведената продукция и производителността на труда на
база обща продукция. Така например данните показват, че изпълнението на трудовите норми в
промишлеността по отделни години на петилетката е с около 10 пункта по-високо от изпълнение-
то на плана за обема на произведената продукция, а за строителството тази разлика е от порядъка
на 30 пункта (приложение № 5).

Високата степен на преизпълнение на трудовите норми не гарантира съответно високи тем-
пове на растеж на общата продукция.

Очевидно е, че при съставянето и утвърждаването на трудовите норми се предвиждат вът-
решни резерви, което означава своеобразна повишена трудоемкост на производството, потенциал-
на потребност от повече труд.

Пето – допуснато е през петилетката да се произведе нестандартна, рекламирана и бракува-
на продукция за 1826,2 млн. лв., за която е изплатен фонд „Работна заплата“ в размер на около
215 млн. лева.

Шесто – влиянието на международните икономически отношения.
Пряко влияние за недостигане степента на реализация на паричните доходи на населението

оказва и изменението на условията на международните пазари. Поради отворения характер на на-
шата икономика, стабилността на нашите валутни баланси е от решаващо значение за състояние-
то на пропорцията „стоки-пари“. Въпреки значителните успехи в стабилизирането на нашите ва-
лутни баланси и подобряването на валутното салдо на страната, данните от приложение № 6 по-
казват, че през осмата петилетка само поради неблагоприятното изменение на цените по вноса и
износа, нашата страна е трябвало да изнесе допълнително продукция за 7100 млн. вал. лв. Ако се
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приеме, че преките и косвените (в материалите, в машините) разходи за работна заплата са около
20 на сто от себестойността, за тази допълнително изнесена продукция е платена и е останала в
страната работната заплата поне за около 1300 млн. лева. И тук въпросът се свежда до повишава-
не на качеството и конкурентноспособността на нашите изделия на международните пазари, нама-
ляване до минимум износа на нерентабилни стоки, намаляване на дотациите от бюджета, които за
периода 1982–1985 г. възлизат на 7755,7 млн. лева, спиране износа на продукция, която не отго-
варя на изискванията на чуждестранните купувачи, осигуряване изпълнението на валутните зада-
чи от всички стопански организации.

Неизпълнението от редица стопански организации на валутните задачи влияе в посока на
увеличение на валутните задължения, а за изплащането на лихвите по формирания дълг страната
е принудена да изнася безвъзвратно най-добрите стоки, за производството на които у нас остава
платеният фонд „Работна заплата“, срещу който се оказва, че няма достатъчно стоки в обръщение.

ПОКУПАТЕЛЕН ФОНД НА НАСЕЛЕНИЕТО

По отчета за баланса на паричните доходи и разходи на населението през периода 1981–
1985 г. паричните доходи на населението възлязоха на 87 280 млн. лв., а покупателният му фонд
– на 80 710 млн. лева. Само от работна заплата трудещите се получиха 50 968 млн. лева. В срав-
нение с 1980 година паричните доходи на населението от работна заплата нараснаха с 20,1 на сто,
или средногодишно с 3,7 на сто, и останаха основен източник на парични доходи.

Същевременно непрекъснато намалява относителният дял на брутната работна заплата в
паричните доходи – от 68 на сто през 1980 г. на 64 на сто през 1985 година. С плана за деветата
петилетка се предвижда относителният дял на доходите от работната заплата още повече да нама-
лее и да достигне 52,2 на сто през 1990 г., като неговото средногодишно нарастване изостава с 1,5
пункта от средното нарастване на всички доходи на населението. Това ще доведе до намаляване
трудово-стимулиращата роля на работната заплата и ще принизи трудовата активност при решава-
нето на социално-икономическите задачи на съвременния етап от развитието на икономиката.

През годините на осмата петилетка в основни линии беше осигурена съгласно нормативни-
те изисквания съответна обвръзка между нарастването на общия доход на предприятията и фонда
на работната заплата (приложение № 7).

Едновременно с това през отделните години редица предприятия и стопански организации
допуснаха преразход на фонд „Работна заплата“, който бе покриван по реда, установен с икономи-
ческия механизъм. По този начин, по линия на преразхода на фонд „Работна заплата“ общо за пет-
те години на осмата петилетка се отчита определено нарастване на фонд „Работна заплата“, срещу
който няма съответен растеж на производителността на труда, в размер на около 1400 млн. лева.
Този преразход както общо за петте години на петилетката, така и за всяка година поотделно, е
увеличавал съответно фонда на работната заплата.

Определени проблеми съществуват и в структурата и регулирането на средната работна
заплата в отделните отрасли и вътре в самите отрасли. Невинаги измененията бяха свързани и на-
сочени към стимулиране растежа на производителността на труда. По едни или други конкретни
поводи заинтересуваните ведомства внасяха и компетентните органи приемаха решения за увели-
чаване на работната заплата на отделни категории работници и служители, в резултат на което
твърде много нараснаха различните доплащания към основната заплата, което доведе до намалява-
не на зависимостта є от резултатите на труда. Общо за осмата петилетка са издадени над 150 акта
на Министерския съвет в тази област, въз основа на които през 1985 г. са изплатени около 440
млн. лв. допълнително работна заплата, без това  да е свързано непосредствено с преките резулта-
ти от труда.

Доходите от продажба на селскостопански произведения се увеличиха общо за петилетка-
та с 48,4 на сто (средногодишно с 8,2 на сто). Нарастването на тези доходи се дължи главно на
увеличаване на произведената от населението и предадена на изкупвателните организации продук-
ция. Наред с това обаче част от това нарастване се дължи и на значителните икономически стиму-
ли и данъчни облекчения за продадената от личното стопанство на изкупвателните организации
селскостопанска продукция, дадени с Постановление № 8 на Министерския съвет от 1980 г. и №
11 от 1982 г. и Решение № 37 на Бюрото на Министерския съвет от 1981 година.

Паричните доходи на населението от обществените фондове за потребление – пенсии, по-
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мощи и обезщетения и стипендии през годините на осмата петилетка нараснаха с 34,4 на сто
(средногодишно с 6,1 на сто).

Нарастването на тези парични доходи на населението от обществените фондове за потреб-
ление бе свързано главно с изпълнението на мероприятията за повишаване жизненото равнище на
населението.

Наред с това следва да се посочи, че през осмата петилетка се предвиждаше нарастването
на обществените фондове за потребление да бъде в съответствие с растежа на националния доход,
като при използването на тези фондове следваше да се държи сметка за икономическата и социал-
на ефективност. Данните от приложение № 8 показват, че обществените фондове за потребление
са нараснали средногодишно с 2,4 пункта по-високо от разчета с първоначалния петилетен план.

Значителна част от обществените фондове за потребление чрез сложния преразпределите-
лен механизъм се разходват за издръжка на здравеопазването, образованието, просветата и култу-
рата. Очевидно тези разходи е трябвало да растат по-бързо от предвижданията по петилетния
план. Не във всички случаи е била постигната обаче необходимата икономическа и социална ефек-
тивност от тези разходи, която да се изрази в крайна сметка и в съответно нарастване на нацио-
налния доход.

Другите парични доходи на населението (доплащанията от типа на работната заплата, наг-
ради, хонорари), печалби от спорт-тото, лотария и други нараснаха през осмата петилетка с 1286
млн. лева. Следва да се отбележи, че в „други парични доходи“ по план и по отчет се включва и ед-
на сума, която отразява превишението на паричните разходи на населението над доходите му за
дадената година.

Направените проучвания за изясняване на източниците, формиращи сумата с неустановен
произход, показват, че социалистическите организации и поделенията им непълно отчитат част от
изплатените награди и възнаграждения от типа на работната заплата, които се изплащат извън ре-
зултативния фонд „Работна заплата“ за сметка на фонд „Социално-битови и културни мероприя-
тия“, фонд „Изобретения и рационализации“, фонд „Развитие и техническо усъвършенствуване“ и
други възнаграждения по социалистическото съревнование, премии за икономии на горива, сма-
зочни материали и гуми, награди за целево стимулиране за срочно и предсрочно завършване и въ-
веждане на обекти, подобекти и етапи, авторски, изпълнителски и други хонорари и т.н.

Непълно се отчитат или изобщо не се отчитат доходите на населението от работна заплата,
награди и възнаграждения от типа на работната заплата или други еднократни награди, получени
от средствата на обществени организации и икономически предприятия към тях.

Непълно в покупателния фонд по план и по отчет се обхващат доходите на заетите в пове-
рителните ведомства. Следва веднага да се отбележи, че поставяйки въпроса за точното обхваща-
не на тези суми, по никакъв начин не става дума за това, да се ограничават тези доходи, да не се
изплащат на ведомствата и на заетите, нито пък за това, да се допуска нарушение на установения
поверителен ред за получаването и отчитането на тези суми. Става дума при най-строго спазване
на установените правила за секретност да се осигури по съответен ред пълно обхващане на тези
доходи и точното им разчитане и отчитане в покупателния фонд на населението, от една страна, и
правилното разчитане – от друга, на необходимия за неговата реализация обем на стоки, услуги и
жилища.

За съществуването на небалансираната сума определено влияние оказва и непълното отчи-
тане на продажбите на ведомствата. Известно е, че разходите на населението за покупка на стоки
и услуги не се установяват по метода на прякото отчитане, а косвено, по разчета на реализирания
стокооборот на дребно и приходите от услуги, като от тях се приспада сумата на ведомствените
продажби. Неточното отчитане и съзнателното намаляване на ведомствените продажби намира из-
раз в изкуствено повишаване на разходите на населението за стоки и услуги, т.е. отчитане на раз-
ходи, които населението не е извършило.

СТОКОВИ ФОНДОВЕ, УСЛУГИ И ЖИЛИЩА (РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ, УСЛУГИ И ЖИЛИЩА)

Стоковите фондове (без стойността на услугите и жилищата) като най-важно условие за
реализация на покупателния фонд през осмата петилетка, както вече беше посочено, нараснаха с
25,9 на сто (средногодишно с 4,7 на сто), като изоставаха от растежа на покупателния фонд сред-
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ногодишно с 0,6 пункта (приложение № 3).
През всичките години на осмата петилетка се наблюдаваше несъответствие между нараст-

ващите изисквания на населението за количество и особено за качество, асортимент и структура
на стоките и възможността на производството за тяхното задоволяване.

Правилно през годините на осмата петилетка продължиха с ускорени темпове да се разви-
ват структуроопределящите отрасли, носители на техническия прогрес – електроника, машиност-
роене, приборостроене, химия и т.н. Едновременно с това обаче следва да се подчертае, че в опре-
делена степен и поради липса на икономическа заинтересуваност производството на тези отрасли
не беше достатъчно насочено към потребностите на пазара – стоки за населението.

В подкрепа на това са данните за участието през годините на осмата петилетка на отделни-
те министерства и ведомства във формирането на стоковия фонд. Така например бившето Минис-
терство на машиностроенето през 1985 г. е осигурило чрез планираната си продукция за стоковия
фонд едва 5,8 на сто от общата сума на ресурсите, а бившето Министерство на химическата про-
мишленост – 11,3 на сто. Основната част от стоковите ресурси – около 70 на сто, са осигурени от
системата на бившето Министерство на производството и търговията с потребителски стоки и На-
ционалния аграрно-промишлен съюз.

Едновременно с това и вътрешната търговия не беше достатъчно активна страна за насоч-
ване на производството към нуждите на потреблението. Нещо повече, независимо от незадоволе-
ното потребителско търсене за редица стоки, производствените предприятия продължиха да про-
извеждат, а търговските организации използват стоки, които по качество не отговарят на нарасна-
лите изисквания на българския потребител и залежаваха в търговската мрежа. Въпреки значител-
ния напредък в културата на търговското обслужване, редица търговски организации не успяха да
се преустроят в съответствие с изискванията, да се превърнат в бариера срещу производството на
некачествени и нестандартни стоки и чрез прилагане на съвременни форми на гъвкава организация
на търговията активно да влияят върху производителите.

Неблагоприятна роля за тези несъответствия между търсенето и предлагането през години-
те на осмата петилетка оказаха и създаващите се с някои нормативни актове условия и заинтере-
суваност у производителите и търговците за постигане на по-висок обем на реализацията за смет-
ка на по-скъпоструващите изделия, но в по-малки количества.

Потвърждение за това в определена степен е и фактът, че през осмата петилетка, макар
стойностно потреблението да расте, ако се проследи натуралното потребление, може да се види,
че за редица групи стоки то е близо или дори на равнището на 1980 г. (плодове, фасул, ориз, па-
мучни тъкани и др.).

Определено влияние за постигане на балансираност между покупателния и стоковия фонд
оказа динамиката на ценовия израз на стоковия фонд.

За 1985 г. общият индекс на цените на дребно на стоките и услугите на държавната и коо-
перативната търговия (при база 1980 г. = 100) е 104,6. Трябва да се има предвид обаче, че този ин-
декс би бил значително по-висок, ако отчиташе и промените в цените на структурните изменения
в потреблението, както и промените на цените предимно от някои изменения в наименованието на
редица от потребяваните стоки, промените на цените на жилищата и т.н.

Разбира се, при други равни условия в даден период чрез повишаване цените на дребно се
подобрява балансираността между паричните доходи и разходи на населението и се намаляват
свободните парични средства на населението. В същото време обаче промяната в реалното равни-
ще на живот от изменението на цените на дребно не е в положителна посока, особено за онази
част от населението, която е с относително по-ниски доходи.

Като се има предвид всичко това и с оглед на по-нататъшното повишаване на жизненото
равнище на народа, по-нататъшното подобряване на пропорцията „пари-стоки“ следва да се тър-
си не на основата на ограничаване на доходите на населението, а на рязкото подобряване на усло-
вията за реализацията им.

Предоставените на населението платени услуги нараснаха през осмата петилетка с 26,7 на
сто (средногодишно с 4,8 на сто) – темп, близък до разчетения по петилетния план.

Независимо от постигнатите темпове следва да се отбележи, че по степен на задоволеност
на населението с услуги както по отношение на асортимента от предлагани услуги, така и на дос-
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тигнатия обем на човек от населението, нашата страна все още изостава от достигнатото равнище
в напредналите държави.

Недостатъчно бяха през осмата петилетка предоставените жилища на населението, поради
неизпълнение на жилищната програма (приложение № 9) – това е единият проблем. Другият, не
по-малко важен, е проблемът за системата на разпределение на жилищата. Жилищата у нас на
практика се разпределят без особена връзка с това, как се труди съответният гражданин. По-голя-
мата част от жилищата се разпределят чрез народните съвети на основата на така наречената сис-
тема за картотекиране. Почти по същия ред се разпределя и ведомственият жилищен фонд. От ед-
на страна, тази система е социално справедлива, доколкото дава предимство при получаването на
жилища на семейства, които имат доказана жилищна нужда. От друга страна обаче, тя създава
възможност за някои деформации при разпределението им. Нещо повече, сега действуващите нор-
мативни документи дават възможност на отделни граждани да закупуват жилище предимно на кре-
дит или с много малко собствени средства, които не са престояли на влог определено време в
ДСК. При равни други условия това не стимулира хората по пътя на по-напрегнат и по-качествен
труд да заработват на законно основание повече средства, от които да правят разходи, в това чис-
ло и особено за жилища.

През периода 1981–1985 г. са построени 343 хиляди жилища при предвидени с първоначал-
ния петилетен план 367 хиляди, т.е. първоначалният планов разчет не е изпълнен с над 24 хиляди
жилища. Независимо от това, през годините на петилетката населението е изразходвало за покуп-
ка на жилища около 2623 млн. лева при предвидени по първоначалния планов разчет около 2480
млн. лева. Нарастването на разходите за жилища в голяма степен може да се обясни с нарастване-
то на стойността на едно жилище.

При сравняване на броя на жилищата в НР България с други страни се установява, че по
брой на жилищата на 1000 жители нашата страна изостава от ГДР, Унгария, Чехословакия и от
почти всички напреднали капиталистически страни.

Все още е много висок делът на едностайните и двустайните жилища в общия брой на но-
вопостроените жилища в нашата страна. През периода 1980-1984 г. делът на едностайните и двус-
тайните жилища в общия брой на новопостроените жилища в НР България е 59,5 на сто при 32,3
на сто в ГДР, 9,6 на сто в ПНР, 5,4 на сто в УНР и 14,2 на сто в ЧССР.

Увеличаването на жилищното строителство, както и увеличаването на дела на жилищата с
три и повече стаи, е сериозен резерв както за подобряване на жилищните условия на населението,
така и за реализиране на част от свободните парични средства, тъй като освен за покриване на
част от стойността на новите жилища, населението ще насочи средства и за тяхното обзавеждане,
за покупка н предмети за дълготрайно ползване на ново съвременно равнище.

През настоящата година като първа от деветата петилетка съществени подобрения в про-
порцията „пари-стоки“ не се очакват. По разчетите на Държавната планова комисия за очаквано-
то изпълнение на плана за 1986 г. свободните парични средства на населението ще се увеличават
с още 1369 млн. лева.

С плана за деветата петилетка се предвижда по-нататъшно повишаване на жизненото рав-
нище и подобряване на балансираността между паричните доходи и разходи. Средногодишният
темп на нарастане на доходите е 4,8 на сто, а средногодишният темп на разходите за покупка на
стоки, услуги и жилища е 5,7 на сто. Въпреки предвидената реализация на паричните доходи в
края на петилетката в размер на 97,0 на сто, прирастът на свободните средства на населението по
плана ще възлезе на 5372 млн. лева и те ще достигнат близо 25 млрд. лева през 1990 година. Като
се има предвид очакваното изпълнение на първата година на петилетката, ако тенденцията не бъ-
де изменена, има вероятност размерът на свободните парични средства на населението в края на
петилетката да се увеличи още повече.

Изложеното дотук не изчерпва всички многостранни и сложни за обхващане и анализира-
не факти, причини и влияния, оказващи въздействие за поддържане и управление на пропорцията
„пари-стоки“. Те обаче дават главната характеристика на състоянието на пропорцията и основа-
ние да се направят някои най-главни изводи:

1. Продължително време е поддържана диспропорция между паричните доходи на населе-
нието и стоковите фондове, услуги и жилища. У населението има крупна наличност от непохарче-
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ни парични средства. Особено интензивно те нарастват през осмата петилетка. Не са благоприят-
ни очакваните резултати за тази година. С плана за деветата петилетка, въпреки очакваното подоб-
рение, въпросът на дебаланса на стоковото покритие остава нерешен.

Наличието на свободни парични средства при незадоволено потребителско търсене изразява
реално снижение на жизненото равнище на населението. Този дебаланс създава икономическа база
за редица отрицателни явления в живота на страната. Като най-съществени може да се посочат:

– нарушаването на социалистическия принцип за разпределението на благата – една е об-
ществената оценка чрез работната заплата и другите форми на доходи, друга е чрез отговора на
пазара – какво може реално да се купи и потребява. Това крие големи опасности от намаляване на
интереса към труда;

– дефицитът на основни стоки и услуги и на жилища, особено в големите градове и в някои
промишлени центрове, се е превърнал в „закономерен“ спътник на ежедневието. Той поражда и
редица от проявилите се слабости, изложени от др. Тодор Живков в докладната му записка „За ре-
шителна борба с някои отрицателни явления в нашия живот“. Дефицитът създава и проблеми от
външнополитически характер.

В духа на изискванията на Тринадесетия конгрес и следконгресните партийни постановки и
решения е наложително да се предприемат решителни действия от държавните и стопанските ор-
ганизации с оглед до края на петилетката да се създадат условия за стоково покритие на текущите
парични доходи на населението и през десетата петилетка да се премине към съответно стоково
покритие и на натрупаните парични средства.

2. Създадената в страната система за управление на пропорцията „пари-стоки“ очевидно е
неефективна. Тя страда от съществени методологически и организационно-оперативни слабости.

Работата по съставянето на пропорцията „пари-стоки“ в значителна степен се извършва
при „закрити врати“. Това е вследствие на поверителността на съдържащите се в нея данни, свър-
зани с паричните доходи и разходи, паричното обръщение и с паричните наличности.

Проблемите, свързани с пропорцията „пари-стоки“, не съпътствуват непрекъснато ежед-
невната работа на различните равнища на държавното и стопанското управление при планиране-
то и ръководството на народното стопанство. Задоволяването на потребителското търсене – ос-
новната задача на социалистическото производство, придобива характер на постоянна кампаний-
ност извън основните проблеми на съставянето на единния план. За това свидетелствуват поста-
новленията, които се приемат, за производството на стоки за народно потребление непосредстве-
но след утвърждаването на плана. Решаването на задачата за задоволяване на потребителското
търсене едва ли не се търси в различните странични стопански и обществени прояви и инициати-
ви, които са важни, но не и решаващи.

Пропорцията „пари-стоки“ – тази най-съществена, най-главна съставна част на плана за со-
циално-икономическото развитие на страната, не се е превърнала в основен обект на внимание от
страна на ръководствата на стопанските организации и държавните планиращи органи, както при
съставянето, така и при оперативното изпълнение и отчитане на единния план. Пропорцията „па-
ри-стоки“ не се е превърнала в сърцевина на единния план. Вниманието на стопанските и държав-
ните органи е насочено към преките показатели, по които се отчита и оценява работата на стопан-
ските организации и се осигуряват икономическите и политическите оценки за осъществяваната
стопанска дейност. Затова както инвестиционната дейност, така и използването на елементите на
производството, които са решаващи за поддържане на пропорцията „пари-стоки“, не получават
съответното внимание както при планирането, така и при отчитането.

Наложително е да се усъвършенствува и единно да се прилага методологията за съставяне-
то на пропорцията „пари-стоки“ както на национално, така и на териториално равнище, като ясно
се определи обхватът на показателите и се свърже тясно с проблемите на жизненото равнище на
различните подоходни, социални и възрастови групи на населението. Във връзка с това особена е
ролята и на методиката за съставяне индекса на измененията на цените на дребно на стоките за на-
родно потребление, тъй като генералната партийна стратегия е балансираното планово народно
стопанство да осигурява непрестанно повишаване на реалното, а не само на номиналното жизне-
но равнище на народа.

3. В своята основа икономиката на страната не се е обърнала в нужната степен с лице към
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нуждите на пазара. Главните отрасли на техническия прогрес – машиностроенето и електроника-
та, химията и микробиологията – не създават необходимите нови оръдия на труда и продукти за
населението, които да задоволяват съвременните му потребителски нужди, да издигат културата
на труда в домакинството и бита на населението, да го импулсират към по-производителен общес-
твен труд.

4. Методите и формите на външноикономическите отношения не съдействуват за активно-
то положително въздействие върху пропорцията „пари-стоки“. В значителна степен вносът и из-
носът се осъществява във връзка с обстоятелства, породени от договори и спогодби, без достатъч-
но отчитане на изискванията на потребителското търсене от населението. Касае се както до ефек-
тивността на външнотърговската дейност, подобряване на общите търговски условия и особено до
извоюване на по-изгодни цени, така и до приноса и за разнообразяване асортимента на предлага-
ните стоки и повишаване на тяхното техническо равнище и качество на вътрешния пазар. Досе-
гашните решения в тази област не са изпълнени.

5. Предлаганите стоки, услуги и жилища на населението по качество, комфорт и разнообра-
зие не са съобразени с диференциацията на доходите на гражданите. Това създава съществени
трудности по пласирането на средствата на населението и задоволяване на нуждите им, съответс-
твуващи на икономическите им възможности. По този начин се създават условия за уравниловка
в потреблението и нарушаване на основния принцип на социалистическото общество за потребле-
ние в зависимост от количеството и качеството на вложения общественополезен труд за общест-
вото.

6. Прилаганите икономически лостове за планиране и управление на народното стопанство
очевидно не са били в съответствие с реалните изисквания на социалистическите икономически
закономерности. Те не са довели до съществен технически прогрес и повишаване на обществена-
та производителност на труда. Стимулите и санкциите за стопанските резултати по осигуряване-
то на платежоспособното търсене не са били ефикасни и не са съдействували в необходимата сте-
пен за по-доброто балансиране на пропорцията „пари-стоки“.

С използваните многообразни конкретни начини на заплащането на труда в една или друга
степен се допуска за единица произведена стока да се заплаща относително повече, което в край-
на сметка резултира в появата на по-малко стоки, отколкото пари.

7. Наложителна е цялостна пренастройка на кадрите от всички равнища на стопанското и
държавното управление и на самите трудови колективи за ново, активно и творческо отношение
към проблемите, свързани с осигуряването на платежоспособно търсене, на базата на системно
повишаване на реалното жизнено равнище на народа.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СОЦИАЛНИЯ СЪВЕТ: Г. Караманев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА
ПО ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО: Г. Начев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАТА  НАРОДНА БАНКА:   В. Коларов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО
СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ: В. Никифоров

1 Покупателен фонд – парични доходи на населението, намалени със задължителните и доброволните плащания
(данъци, такси, глоби, погашения на заеми и лихви по тях, застраховки, членски вноски и други).

2 Свободни (непохарчени) парични средства – спестявания и депозити в ДСК и наличните пари в населението.

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 67, л. 1–27. Оригинал. Машинопис.



5. Емисионна дейност Парично обращение, дълг на държавата към БНБ, цени
577

№ 590

ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА СССР В БЪЛГАРИЯ ВАЛЕНТИН ДЯКОВ С ИСКАНЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО И ДОСТАВКАТА НА БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ ОТ СЪВЕТСКОТО
ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА“, ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО

СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ БНБ И СЪВЕТСКОТО ВЪНШНОТЪРГОВСКО
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКСПОРТЛЕС“

София, 14 юни 1989 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
екз. № 2

ДО
ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СССР
В НРБ
другаря ДЯКОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

УВАЖАЕМИ Валентин АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Съгласно сключения чрез Съветското търговско представителство в Народна република
България договор между Българската народна банка и В[ъншнотърговско] О[бединение] „Экспор-
тлес“, който ще бъде изпълняван от ВО „Международная книга“, за производство и доставка на
български банкноти през 1989 година, срокът на доставка е м. юни и м. октомври 1989 година.

Както е известно, в съответствие с виенските договорености, Народното събрание на НРБ
прие през м. май т.г. съответни закони, с което се даде право на всеки български гражданин да пъ-
тува където поиска, в която и да е част на света.

Ползувайки се от това право и поддавайки се на външни внушения, част от българските
мюсюлмани изявяват желание да пътуват зад граница и теглят в пълен размер спестовните си вло-
гове, за да ги превърнат в стоки. Това естествено създава значителни трудности за банката в нор-
малното обслужване на налично-паричния оборот.

Компетентните висши органи у нас са решили и при тези условия, ДСК да осигурява безп-
репятствено пълно изплащане на заявените от гражданите суми за теглене от спестовните им вло-
гове.

Във връзка с възникналите допълнителни потребности на налично-паричния оборот, се об-
ръщаме към Вас с молба за Вашето съдействие пред ВО „Международная книга“, при наличие на
съответна възможност, да се ускори доставката на нови банкноти, с оглед договореното за м. ок-
томври 1989 година количество да получим до края на м. юли 1989 година.

Наред с това, бихме били много признателни, ако ни съдействувате по изключение да бъ-
де приета допълнителна заявка от страна на ВО „Международная книга“ за 1989 година, за достав-
ка свръх договорираното количество на банкноти в размер на 1260 млн. лева, както следва:

купюр[а] броя банкноти сума лева

20 лева 45 000 000 900 000 000
10 лева 30 000 000 300 000 000
  5 лева 12 000 000 60 000 000

При наличие на възможност, бихме желали да получим допълнителното количество още с
втората доставка по договора, която по-горе предлагаме да бъде изтеглена от м. октомври, както е
договорено, за м. юли тази година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Коларов
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№ 332/14.VI.1989 г.

[Върху документа – надпис:]
Съгласувано с др. Г. Атанасов и Ст. Овчаров на 12 и 13 юни 1989 г.

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 75, л. 15–16. Оригинал. Машинопис.

№ 591

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗА ИЗВЪНРЕДНА ПОТРЕБНОСТ ОТ НОВИ

БАНКНОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С МАСОВОТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВЛОГОВЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ С ТУРСКО НАРОДНОСТНО САМОСЪЗНАНИЕ И С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЪКРОВИЩНИ БИЛЕТИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ПО 50
И 100 ЛЕВА И ОТСИЧАНЕ НА МОНЕТИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ПО 20 И 50 ЛЕВА*

София, 15 юни 1989 г.

—ÚÓ„Ó ÔÓ‚ÂËÚÂÎÌÓ

ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДР. ГЕОРГИ АТАНАСОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Васил Коларов, председател на
Българската народна банка

ДРУГАРЮ АТАНАСОВ,

Във връзка с приетите неотдавна закони в нашата страна и предоставеното право на всеки
гражданин да пътува свободно в чужбина, определени граждани теглят пълния размер на влогове-
те в Държавната спестовна каса.

В изпълнение на съответното решение на Секретариата на ЦК на БКП, Българската народ-
на банка досега създаде необходимата организация за снабдяване на банковите клонове, и оттам
на клоновете на Държавната спестовна каса, с банкноти.

В резултат от извънредно големите плащания по влоговете, както и за изкупени селскосто-
пански произведения, само за 14 дни от началото на месец юни Българската народна банка беше
принудена да пусне в обръщение банкноти за 512 милиона лева, което е с 510 милиона лева пове-
че, в сравнение със същия период на миналата година. За сравнение ще посочим, че за цялата 1987
година банката е пуснала в обръщение 634 милиона лева, а през 1988 година – 717 милиона лева.

В съответствие с дългогодишната практика, с оглед да осигурява обслужване на налично-
паричния оборот, Българската народна банка поддържа резерв от банкноти в Главната си каса и в
клоновете  приблизително равен на едногодишната потребност.

При очерталата се извънредна допълнителна потребност от нови банкноти, Българската на-
родна банка незабавно помоли писменно съветската страна за спешно отпечатване и експедиране
на цялото договорено за 1989 година количество нови банкноти, както и за осигуряване допълни-
телно на още 1,2 милиарда лева нови банкноти.

Предварителните очаквания, обаче, не дават основание да се счита, че нашата заявка за но-
ви банкноти би могла да бъде удовлетворена от съветските другари в кратки срокове и изцяло.

Главната каса на Българската народна банка засега все още продължава да снабдява безот-
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казно банковите клонове с парична наличност. В резултат на това, обаче, резервите от банкноти в
Централното хранилище застрашително намаляха и се създава реална опасност да бъдат преуста-
новени плащанията, поради изчерпване на банкнотите. За да не се допусне това, при създалата се
ситуация се налага да се обсъдят и, ако се прецени за целесъобразно, да се приемат екстрени до-
пълнителни мерки.

Тъй като отпечатването и доставката на цялото необходимо количество от банкноти от Съ-
ветския съюз, както това е правено досега, може да се очаква само за около половин до една годи-
на, следва да се потърси възможност проблемът да бъде решен у нас и то извънредно бързо.

Очевидно, особената ситуация налага възможно най-бързо да се издадат и пуснат в обръ-
щение нови парични знаци с по-голяма номинална стойност. Както е известно, досега най-голяма-
та банкнота у нас е от 20 лева. От години в СССР и другите братски страни се пускат в обръще-
ние банкноти или съкровищни билети с много по-висока номинална стойност (примерно: в СССР
банкноти от по 50 и 100 рубли; в ЧССР – от 500 крони; в УР – от 1000 форинта; в ПНР – от 5000
злоти).

Понастоящем у нас в обръщение са два вида парични знаци – банкноти (банкови билети),
които представляват дълг на държавата към гражданите, но чрез банката, и монети, които са пря-
ко дълг на държавата към гражданите. До последната парична реформа през 1961 год., а в други
страни, като например СССР, и сега, освен банкноти и монети, в обръщение се пускат още и сък-
ровищни билети (казначейски билети), които са книжни пари като банкнотите, но са пряк дълг на
държавата към гражданите. Естествено и едните, и другите видове книжни пари, се пускат в обръ-
щение от централната банка, в съответствие с определените потребности. Специално емитиране-
то на съкровищни билети се ограничава още в рамките на евентуално установения обем на вът-
решния държавен дълг.

Като се има пред вид конкретната ситуация у нас, считам, че е целесъобразно по възмож-
но най-бързия начин да се отпечатат и пуснат допълнително в обръщение нови книжни парични
знаци – съкровищни билети с номинална стойност от по 50, 100 и 1000 лева, както и да се отсечат
допълнително нови монети от по 50 и 100 лева от обичайната медно-никелова монетна сплав −
„нойзилбер“.

Във връзка с изложеното, предлагам:
1. Министерският съвет да предложи Държавният съвет да издаде Указ, с който да се до-

пълни алинея 1 на член 6 на Устава на Българската народна банка (одобрен с Указ и обнародван
в „Известия“ бр. 94 от 1956 год. и многократно допълван и изменян по-късно) като разреши Бъл-
гарската народна банка да издава и пуска в обръщение не само банкноти и за сметка на Министер-
ството на икономиката и планирането – монети, но още и съкровищни билети за сметка на Минис-
терството на икономиката и планирането.

2. Да се допълни също така и алинея 2 на член 6 от Устава на Българската народна банка в
смисъл, че Министерският съвет решава издаването не само на банкнотите и монетите, но и на
съкровищните билети и пускането им в обръщение.

3. Министерският съвет да реши:
а) да се отпечатат и пуснат в обращение съкровищни билети с номинална стойност от по

50, 100 и 1 000 лева;
б) да се отсекат и пуснат в обръщение необходимите монети от обичайна монетна медно-

никелова сплав с номинална стойност от 50 и 100 лева.
4. Българската народна банка със съдействието на съответните органи и организации да

организира възможно най-бързо проектирането, одобряването и отпечатването (отсичането) на
новите съкровищни билети (монети).

5. Министерският съвет да даде съгласие председателят на Българската народна банка да
разрешава временно до 31 декември 1989 год. да се ползува и мобилизациония запас от банкноти
в банките.

6. Ако въпреки тези мерки или до тяхното реализиране някое поделение на Държавната
спестовна каса се окаже без парични знаци и Българската народна банка не бъде в състояние да
осигури банкноти, председателят на Държавната спестовна каса да обявява временно отлагане на
плащанията по спестовните влогове на гражданите до осигуряването на необходимите парични
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средства.

София, 15 юни 1989 година
Изх. № 334

С УВАЖЕНИЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Коларов

ЦДА, ф. 136, оп. 86, а.е. 1080, л. 3–6. Оригинал. Машинопис.

* По този въпрос виж и документи №  593, 594 и 595.

№ 592

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПУСКАНЕ В
ОБРАЩЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ СЪКРОВИЩНИ БИЛЕТИ С НОМИНАЛНА

СТОЙНОСТ ОТ ПО 50 И 100 ЛЕВА, И ОТСИЧАНЕ И ПУСКАНЕ В ОБРАЩЕНИЕ НА
МОНЕТИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ ПО 20 И 50 ЛЕВА

София, 16 юни 1989 г.

œÓ‚ÂËÚÂÎÌÓ!
≈ÍÁ. π ...

РЕШЕНИЕ № 92
от 16 юни 1989 година

ЗА издаването на държавни съкровищни
      билети и отсичането на монети

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Разрешава:
а) да се отпечатат и пуснат в обращение държавни съкровищни билети с номинална стой-

ност от по 50 и 100 лева;
б) да се отсекат и пуснат в обращение необходимите монети от обичайна монетна медно-

никелова сплав с номинална стойност от по 20 и 50 лева.
2. Българската народна банка със съдействието на съответните органи и организации да

осигури най-бързо проектирането, одобряването и отпечатването на новите държавни съкровищ-
ни билети и отсичането на новите монети.

3. Дава съгласие председателят на Българската народна банка да разрешава временно до 31
декември 1989 г. да се ползва мобилизационният запас от банкноти в банките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Г. Атанасов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ив. Шпатов
–––––––––––––––
СЪВЕТНИЦИ:
[- - -]              [- - -]

–––––––––––––––––––
РЕДАКТОР-СТИЛИСТ: [- - -]

Отпечатано в 1 екз.
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Размножено в 8 екз.
Изпратено по списък
Доразмножено в 1 екз.
ФК – Гл. прокуратура

ЦДА, ф. 136, оп. 86, а.е. 1080, л. 1–2. Оригинал. Машинопис.

№ 593

УКАЗ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА БНБ*

София, 16 юни 1989 г.

Препис 27
Д Ъ Р Ж А В Е Н    С Ъ В Е Т

Н А   Н А Р О Д Н А    Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Държавният съвет на Народна република България на основание чл. 94, точка 2, ал. 2 от
Конституцията на Народна република България издава следния

У К А З   №  1126
за изменение на Устава на Българската народна банка

(Обн., Изв., бр. 94 от 1956 г., изм. и доп., Изв., бр. 11 от 1957 г., бр. 104 от 1958 г.,
бр. 32 от 1959 г., бр. 20 от 1961 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г. и бр. 65 от 1965 г.)

Параграф единствен. В чл. 6** се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за сметка на Министерството на финансите“ се заменят с „и държавни

съкровищни билети за сметка на Министерството на икономиката и планирането“.
2. В ал. 2 след думата „банкноти“ се добавят думите „и държавни съкровищни билети“.
Издаден в София на 16 юни 1989 г. и подпечатан с държавния печат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: /п/ Т. Живков
СЕКРЕТАР НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: /п/ Н. Манолов

Вярно с оригинала,
НАЧАЛНИК НА КАНЦЕЛАРИЯТА: Т. Томов

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 75, л. 27. Копие. Машинопис.

* По този въпрос виж и документи № 591, 594 и 595.

** Член 6 от Устава на БНБ гласи:
„... 6. Българската народна банка има изключителното право да издава и пуска в обръщение банкноти,

както и да пуска в обръщение монети за сметка на Министерството на финансите.
Издаването на банкноти, насичането на монети и пускането им в обръщение се извършва по решение на

Министерския съвет.“
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№ 594

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЪКРОВИЩНИ
БИЛЕТИ И ЗА ОТСИЧАНЕ НА МОНЕТИ*

София, 16 юни 1989 г.

Препис
Н А Р О Д Н А    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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Поверително!
Екз. № 2

Р Е Ш Е Н И Е  № 92
от 16 юни 1989 година

за издаването на държавни съкровищни билети и отсичането на монети

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

1. Разрешава:
а) да се отпечатат и пуснат в обращение държавни съкровищни билети с номинална стой-

ност от по 50 и 100 лева;
б) да се отсекат и пуснат в обращение необходимите монети от обичайна монетна медно-

никелова сплав с номинална стойност от по 20 и 50 лева.
2. Българската народна банка със съдействието на съответните органи и организации да

осигури най-бързо проектирането, одобряването и отпечатването на новите държавни съкровищ-
ни билети и отсичането на новите монети.

3. Дава съгласие председателят на Българската народна банка да разрешава временно до 31
декември 1989 г. да се ползва мобилизационният запас от банкноти в банките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Георги Атанасов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Иван Шпатов
Вярно,           НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
„ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ“: Иван Шолев

Отпечатано в 1 екз.
Размножено в 8 екз.
Изпратено по списък

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 75, л. 28–29. Копие. Машинопис.

* По този въпрос виж и документи № 591, 593 и 595.
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№ 595

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО СТОЯН
ОВЧАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА

ЦК НА БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗА
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ

СЪКРОВИЩНИ БИЛЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪТУВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИ МЮСЮЛМАНИ*

София, 19 юни 1989 г.

Строго поверително
ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО НА
ЦК НА БКП И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ГЕОРГИ АТАНАСОВ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Стоян Овчаров, министър на икономиката и планирането, и

Васил Коларов, председател на Българската народна банка

Относно: Утвърждаване на заданията за проектиране и изработване
на държавни съкровищни билети

ДРУГАРЮ АТАНАСОВ,

Както знаете, във връзка с извънредната ситуация, създала се поради пътуванията в чужби-
на на редица българи мюсюлмани, с решение на Министерския съвет бе възложено ускорено да се
проектират, одобрят и отпечатат държавни съкровищни билети от по 50, 100 и 1 000 лева.

Моля да утвърдите приложените задания за проектиране и изработване на държавни съкро-
вищни билети.

По-подробното изясняване на възможностите за бързо изработване на тези парични знаци
показва следните варианти.

Първо, възможно е държавните съкровищни билети да бъдат отпечатани у нас за около 20
дни в Държавната печатница за ценни книжа „Дечо Стефанов“ като при това, обаче, качеството на
съкровищния билет ще бъде примерно такова, каквото е при чековете (боновете) за покупки в
„Кореком“, с други думи по-ниско от качеството на банкнотите в обращение.

Второ, може да се направят постъпки за отпечатване на държавните съкровищни билети и
в СССР, където се печатат и банкнотите ни. По принцип, със съветските другари е обсъждана въз-
можността там да се отпечатат няколко нови купюри парични знаци. Качеството тогава би било
такова, каквото е и на намиращите се в обращение наши банкноти. Проблем е, че една подобна
доставка би могла да се осъществи при нормални условия най-рано след около шест месеца. А из-
вестно е, че книжните парични знаци в момента са ни крайно необходими.

За да се излезе най-добре от тази ситуация, предлагам одобрените задания за изработване
на държавните съкровищни билети да се предоставят от БНБ едновременно и на ДП „Дечо Стефа-
нов“, и на компетентната съветска организация, с молба за възможно най-бързо изработване на
паричните знаци. Ако до получаването на въпросната пратка от СССР БНБ успее да продължи
нормално да удовлетворява потребностите от банкноти, то ще се пуснат в обращение направо по-
качествените държавни съкровищни билети, отпечатани в СССР.

Ако се наложи БНБ да пуска новите държавни съкровищни билети преди да е получена
пратката от СССР, ще се наложи да се пуснат в обращение държавните съкровищни билети, отпе-
чатани у нас, макар и с по-ниско качество. След получаването на по-качествените парични знаци
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от СССР, те ще се пуснат в обращение като постепенно ще бъдат изтеглени от обращение така да
се каже „временните“ държавни съкровищни билети, изработени по-бързо у нас.

Макар че при такъв подход ще се направят малко по-големи разходи, той съдържа в себе си
редица предимства, поради което предлагаме именно той да бъде възприет.

ДРУГАРЮ АТАНАСОВ,

Като имате пред вид изложеното, молим Ви:
1. Да утвърдите приложените проекти на задания за проектиране и изработване на държав-

ните съкровищни билети.
2. Да се съгласите изработването на държавните съкровищни билети да се възложи спеш-

но едновременно и на ДП „Дечо Стефанов“ у нас, и на компетентната съветска организация.
3. Като се отчита, че, както сме информирани, капацитетът на съветските мощности за пе-

чатане на банкноти е натоварен до краен предел, за ускоряване на изпълнението на поръчката ни
в СССР молим да се обърнете и лично Вие с писмо към другаря Николай Рижков, както ни бе
препоръчано от съветските другари, с които предварително проработвахме евентуалната възмож-
ност за отпечатване на нови наши парични знаци.

София, 19 юни 1989 година,
изх. №    в БНБ   337

С УВАЖЕНИЕ,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И
ПЛАНИРАНЕТО:               Ст. Овчаров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНБ: В. Коларов

[Върху документа – надписи:]
Съгласувано на 20 юни 1989 г. с др[угарите] К. Иванов и П. Карагюров – ЦК на БКП
В. Коларов
Оригиналът е при председателя на БНБ
Съгласен
20.VI.1989 г.     Г. Атанасов

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 75, л. 17–19. Оригинал. Машинопис.

*По този въпрос виж също тук докумени № 591, 593 и 594.

№ 596

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ВАСИЛ КОЛАРОВ ДО ЧЛЕНА НА
ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗА ИЗНАСЯНЕТО НА

БЪЛГАРСКА ВАЛУТА ОТ ЗАМИНАВАЩИТЕ ЗА ТУРЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И
ВЪЗМОЖНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОВА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

София, 29 юни 1989 г.

Поверително
ДО
ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО И
СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП
другаря ДИМИТЪР СТОЯНОВ,
РЪКОВОДИТЕЛ НА
СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Васил Коларов – председател на Българската народна банка
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ОТНОСНО: Изнасянето на българска валута от лицата, които пътуват за Турция
и евентуални отрицателни последици за икономиката на нашата страна

Другарю СТОЯНОВ,

В изпълнение на съответното поръчение на Съвета за координация Ви докладвам следното:
1. Законите и другите нормативни актове на нашата страна по правило не разрешават из-

носа и вноса на левове. Като изключение, разрешено е всяко местно физическо лице да изнася до
30 лева за обмяна при пътуване за братска социалистическа страна, както и до 10 лева, при пъту-
ване за всяка чужда държава, които да послужат за първите левови разходи след връщането му в
страната от пътуването в чужбина. Всички суми в левове задължително се посочват в митническа-
та декларация за български граждани, при излизане и влизане в страната, като сумата до 10 лева за
първите разходи при връщането задължително трябва да се върне. В съответствие с получените
указания, министърът на икономиката и планирането на два пъти напоследък увеличи сумата, ко-
ято може да бъде изнесена за посрещане на първите разходи при връщането, съответно на 100 и
понастоящем на 500 лева. Износът и вносът на по-големи суми в лева е незаконен.

2. По оперативни данни на ДСК през периода от 20 май до 27 юни тази година от поделе-
нията на ДСК са изтеглени спестявания на сума около 1 млрд. и 200 млн. лева. Като се има пред
вид, че през същия период на миналата година, т.е. при нормални обстоятелства, от ДСК са били
изтеглени спестявания в размер на около 460 млн. лева, то чистата сума на извънредно изтегле-
ните влогове напоследък през тази година, главно от пътуващите за Турция българи мюсюлмани,
е около 740 млн. лева. Тази оценка се потвърждава и от обстоятелството, че по данни на БНБ
емисията на банкноти от началото на годината до 28 юни тази година е по-голяма от емисията
през същия период на миналата година с 827 млн. лева.

3. Засега няма основания да се счита, че процесът на теглене на влоговете е на приключ-
ване. Това се потвърждава от следните оперативни данни: общ брой на влоговете, по които титу-
лярите им са сменили имената си през 1984 година – около 850 хил. броя (възможно е един и съ-
щи спестител да има по няколко влога); брой на закритите досега влогове в ДСК след 20 май тази
година – 154 хил. броя; брой на гражданите, внесли в ДСК такси за паспорти – 497 хил. броя.

4. Ако се приеме, че страната ще напуснат всички платили паспортна такса около 500 хил.
българи мюсюлмани, то те законно имат право да изнесат общо до 250 млн. лева (500 000 души по
500 лева). БНБ оперативно съобщава на органите на МВР общите суми на изтеглените от ДСК
спестявания по клонове на ДСК, с оглед да може да се насочват граничните и митническите орга-
ни при проверките на границата. Във връзка с дадените за първия етап указания митническите
проверки да се извършват без особени формалности, както и поради практическата невъзможност
да бъде претърсен изцяло всеки заминаващ и целия му багаж, изнасяните фактически суми веро-
ятно са няколко пъти по-големи.

По експертна оценка на ръководители на банковите клонове в източните райони на страна-
та, може да се приеме, че се изнасят ориентировъчно около 20–30 на сто от изтеглените спестява-
ния. Следователно, досега биха могли да бъдат изнесени като максимум около 200 – 300 млн. ле-
ва. С увеличаване броя на заминалите примерно до около 500 хил. души, при равни други условия,
като максимум може да се очаква да бъдат изнесени около 1,0 – 1,5 млрд. лева.

5. Според банката, основната възможна отрицателна последица от износа на български
банкноти в размер, да приемем за определеност, около 1 млрд. лева, е свързана с баланса ни в
конвертируема валута и се заключава в следното.

Тези левове могат да бъдат продадени в чужбина на чужди граждани срещу конвертируема
валута, примерно долари, при курс на долара към лева от порядъка на 1 щатски долар равен на 6–
10 лева. Този курс е значително по-благоприятен за купувача на левове, отколкото е определени-
ят от компетентните органи у нас обменен курс на БНБ (cash rate) – понастоящем 1 щатски долар
равен на около 2,60 лева, който се прилага при изкупуване от валутните бюра на БНБ и
Б[ългарската] А[социация за] О[тдих и] Т[уризъм] на валута от чуждестранни и местни физичес-
ки лица. Естествено, купените изгодно в чужбина левове трябва да бъдат внесени в страната неза-
конно.

По-конкретно, схемата, по която би могло да бъде направено въпросното закононаруше-
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ние, което, според банката представлява най-сериозната опасност от изнасянето на българските
левове, би могла да бъде следната. Вместо чуждите граждани, пътуващи за България с цел тури-
зъм, по-дълготрайна работа или кратка делова командировка, да осигуряват необходимите им ле-
вове за пребиваването си у нас като продават в нашите обменни бюра конвертируема валута и съ-
ответно купуват левове по установения в страната обменен курс 1 щатски долар равен на около
2,60 лева, повечето от тях биха предпочели да купят в чужбина необходимите им левове при спо-
менатия 2–3 пъти по-изгоден за тях курс. Това им позволява да икономисат за себе си съответна-
та част от конвертируемата валута, поемайки, разбира се, риска незаконно да пренесат левовете
през границата в България.

Отрицателната последица за страната от подобна, вероятно често практикувана операция,
се заключава в получаването на по-малко конвертируема валута от страната ни по линия
на обмена във валутните бюра на банката и на БАТО, както и евентуално получаването на по-
малко конвертируема валута от страната, поради по-малък обмен на конвертируема валу-
та в БВБ от различните дипломатически, търговски и други чужди представителства у нас.
Теоретично, общата сума на пропуснатите валутни постъпления би могла да възлезе на около 385
млн. щатски долара (1 млрд. лева: 2,60 лева за долар), колкото щатски долари би трябвало да об-
менят законно в страната чуждите граждани, ако искаха да разходват у нас въпросните 1 млрд. ле-
ва. Това обаче е само теоретична оценка на възможната щета. Общата годишна сума на обменяна-
та конвертируема валута в бюрата на БНБ и БАТО не надхвърля около 45 млн. щатски долара.
Чуждите представителства обикновено обменят годишно около 5 млн. щатски долара. С други ду-
ми, в най-лошия случай, щетата за страната може да се заключава в неполучаването на известна
част от около 50 млн. щатски долара годишно.

6. Възможните мерки, за да се противодейства на изложената евентуална отрицателна
последица за валутния ни баланс в конвертируема валута от незаконния износ на около 1 млрд. ле-
ва, са:

– обсъждането от компетентните органи на евентуално увеличаване на обменния курс
на БНБ при покупка от обменните бюра у нас на конвертируема валута от физически лица, при-
мерно на около 5,00 лева за щатски долар при досегашен курс около 2,60 лева;

– засилването на митническия контрол както при излизане, така и при влизане в стра-
ната, и на заминаващите, и на пристигащите у нас;

– подготовката и провеждането в бъдеще на една обмяна на най-крупните купюри па-
рични знаци в съотношение 1 : 1 в съвсем кратък интервал от време след съответното обявява-
не. По този начин биха могли да се направят невалидни голяма част от левовете извън страната.
Все пак, необходимо е да се има пред вид, че подготовката и провеждането на подобна парична
обмяна изисква дълъг период от време – от порядъка на около година и половина, и е свързано с
твърде големи разходи. Най-важното е, че парична обмяна без да са затворени каналите за изтича-
не на пари в чужбина само ще ликвидира натрупаните до обмяната левове. Незабавно след парич-
ната обмяна натрупването ще продължи с новите парични знаци. Ще изникнат и множество прак-
тически трудности, като например как да се постъпи с изнесените от български граждани на закон-
но основание до 500 лева;

– почти същите резултати, както при парична обмяна, могат да се получат и без да се пра-
ви парична обмяна. Достатъчно е наведнъж, на няколко пъти или постепенно държавата да прове-
де значително увеличаване на основни цени на дребно при безусловно и пълно компенсира-
не на доходите на гражданите. При тези операции е възможно, както това е ставало досега у нас,
да не се преоценяват (ревалоризират) спестяванията и дълговете по кредитите на населението.
Възможно е и e по-справедливо да се възприеме и съответна ревалоризация. Във всеки случай,
обаче, при подобни взаимосвързани усъвършенствувания на цените на дребно и доходите, обик-
новено не се преоценяват наличните парични знаци у населението. Това означава, че те чувстви-
телно се обезценяват. По този начин би могла сериозно да се „стопи“ покупателната сила на изне-
сените в чужбина левове. Естествено, същото ще стане и с останалите налични парични знаци у
хората в страната.

7. Погледнато в чисто левово отношение, не бива, според банката, да се счита, че въпрос-
ните около 1 млрд. лева влошават допълнително пропорцията между стоките и парите у нас.
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Тези левове са част от общата сума на непохарчените пари на нашето население, която възлиза на
около 25,5 млрд. лева.

По принцип, тегленето на спестяванията не променя общия размер на непохарчените пари,
а само увеличава едната им компонента във вид на парични знаци, за сметка на намаляване на вто-
рата им компонента – спестените в ДСК суми, които по Закона за ДСК са гарантирани от държа-
вата и винаги могат свободно да бъдат теглени от спестителите. Така че при едно правилно балан-
сиране на плановете, както и при успешното им изпълнение, би трябвало да има добро стоково
покритие, както на масата на парите във вид на парични знаци, така и на преобладаващата част от
спестяванията в ДСК. Известно е, че понастоящем това все още не е така. Но във всеки случай,
изнасянето на въпросната сума от пътуващите български граждани и евентуалното внасяне обрат-
но на тази сума не може да влошава допълнително състоянието на пропорцията между стоките и
парите у нас.

Разбира се, проблемът, че тези пари могат да бъдат изхарчени у нас, поне частично, не от
нашите граждани, а от чужденците, които изгодно са ги купили в чужбина и незаконно са ги внес-
ли у нас, си остава актуален. В случая, обаче, става дума за едно обогатяване на тези чужденци за
сметка на продалите им на безценица левовете си български граждани, заминали в чужбина.

Естествено, при изселническата психоза на определена част от българите мюсюлмани, и
преди заминаването им за чужбина, по-голямото количество банкноти води до по-големи покупки
на известни видове стоки, което при недостатъчни запаси може да създава и създава проблеми в
някои общини. По тези въпроси се вземат оперативни мерки. Основният проблем за пропорцията
между стоките и парите у нас е значително по-мащабен и сериозен, непрекъснато се анализира от
висшето партийно и държавно ръководство и с всички възможни решения и мерки се сдържа в оп-
ределени рамки.

София, 29 юни 1989 година

Изх. № 355
ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Коларов

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 10, л. 29–34. Оригинал. Машинопис.

№ 597

ПАМЕТНА ЗАПИСКА ОТ СРЕЩАТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР В БНБ РОЗАЛИНА
НАЦЕВА И ГЛАВНИЯ КАСИЕР НА БНБ ЛЮБЕН ИВАНОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА

СЪВЕТСКОТО ВЪНШНОТЪРГОВСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА“
ГЕОРГИЙ СОЗИН ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТАВКИТЕ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ

София, 30 юни 1989 г.

Паметна записка

Днес, 30.06.[19]89 г., в 9.00 часа в банката дойде представителят на В/О „Международная
книга“ в България др. Георгий Созин. Той бе приет от Р. Нацева – ген[ерален] директор и Л. Ива-
нов - гл[авен] касиер.

Др. Созин ни информира за следното:
1. Госзнак е отказал приемане на допълни[телни] искания за 1989 и 1990 година.
2. За 1989 г. могат да ускорят доставката:
– 5 лв. – до края на юли
– 10 и 20 лева – до края на септември
Ускоряването на доставката ще доведе до допълнителни разходи, за което молят за потвър-

ждение дали сме съгласни да ги покрием.
3. В/О „Международная книга“ предупреждава, че преразглежда цените за хартия и вероят-
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но от [19]90 год. цените на хартията ще се увеличат мин[имум] със 100%.
На другаря Созин бе отговорено:
Принципно приемаме покриване на допълнителни разходи по доставката, като молим пред-

варително да бъдем уведомени за размера на увеличението.
Съгласни сме с предложените срокове, като още веднъж молим да се ускори доставката.

Молим също така да бъде проучено и да бъдем уведомени възможно ли е пратката да бъде транс-
портирана със самолет и ориентировъчната дата.

Люб. Иванов                         9.20

Р. Нацева

ЦДА, ф. 132П, оп. 15, а.е. 75, л. 41. Оригинал. Машинопис.

№ 598

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕРКИ
ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ РАБОТАТА ПО ЕМИСИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БАНКАТА

София, 30 август 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 53
Заседание на 30 август 1990 година

Заседават: др. др. Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват: Р. Нацева, Г. Петков, Л. Филипов, Ст. Млъзев, Ат. Атанасов, Вл. Владими-

ров, Я. Калъчева, Д. Ананиев
Заседанието се откри в – на подпис

Дневен ред:
1. Предложение за усъвършенствуване на работата по емисионната дейност в Българската

народна банка.
Докладва: Р. Нацева

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Възлага на експертна група от управление „Емисионно“ да разработи динамичен модел
на програмен продукт за прогнозиране на наличния паричен оборот, емисията на налични пари,
управление на купюрния строеж и др.

Срок: 30.09.1990 г.
Отг.: Р. Нацева

2. Експертна група от управление „Емисионно“ да обсъди и направи предложение за тър-
говските банки, на които Управителният съвет на БНБ да възложи изпълнението на функцията на
временен пазител на налични пари на БНБ, както и редът за изграждане взаимоотношенията меж-
ду БНБ и тези банки.

Срок: 30.09.1990 г.
Отг.: Р. Нацева

3. Възлага на Р. Нацева да организира проучване на възможностите за доставка на подхо-
дяща по капацитет технологична линия за унищожаване на банкноти чрез гранулиране и брикети-
ране.

4. Възлага на Р. Нацева да осъществи връзка с български художници-графици, на които
след конкурс да се възложи проектирането на художествена композиция за нова емисия банкноти.

Срок: 30.09.1990 г.
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5. Управление „Емисионно“ да проучи условията и възможностите за отпечатване на бъл-
гарски банкноти в Германия (Лайпциг), Унгария (Будапеща) и Чехословакия (Кремниц), където
печатниците са оборудвани със съвременна технология на фирмата ДЕ ЛА РЮ ДЖОРИ.

6. Възлага на Р. Нацева да подготвя седмично публикуване на баланса на емисията на на-
лични пари, считано от 1 септември 1990 г.

[...]
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски

СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[Върху документа – надпис:]
Протокол № 53 от 30.08.90 г. на УС даден на Р. Нацева.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
Др. Иван Драгневски

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от РОЗАЛИНА НАЦЕВА – НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ „ЕМИСИОННО“

и ЛИДИЯ ХАЛАЧЕВА – ЕКСПЕРТ

Другарю Драгневски,

В изпълнение на Ваша заповед от 2 до 7 юли 1990 година посетихме Английската нацио-
нална банка. Там бяхме приети от началника на департамента за международни връзки г-н Л.
Прайс, от заместникът му отговарящ за Европа г-н Нил Джагърс, от началника на департамента за
банково обслужване и емисия на банкноти г-н Кентфиилд, от помощникът му С. Кларк и начални-
ка на емисионната служба г-н Колин Бейтман.

Проведените разговори позволиха да получим следната информация:
Английската национална банка заема централна позиция като банка на правителството. В

сферата на нейната дейност се включва управлението на държавния дълг, воденето на бюджета,
провеждането на официалната парично-кредитна  и валутна политика, емисията на банкнотите, из-
пълнението на ролята на банка на банките и на орган за надзор над банките и финансовите пазари.

Английската банка е национализирана през 1946 година. Тенденцията към засилване на
влиянието на правителството в лицето на министъра на финансите става особено забележима след
втората криза на банката през 1979 година при идването на власт на консерваторите. Въпреки то-
ва тя е запазила до голяма степен своята самостоятелност. Английската банка по отношение на
своята независимост заема междинно място между Бундесбанк, напълно самостоятелно учрежде-
ние и Френската банка, която е много по-зависима от правителството.

Принципно значение има ясното разграничаване на държавните пари от парите на нацио-
налната банка. Националната банка не прави пряко кредитиране на правителството. Относително
високият процент на държавни ценни книжа в баланса на централната банка не определя първич-
но участие в държавния дълг, тъй като облигациите се купуват и продават главно в хода на про-
веждането на парично-кредитната политика. От 1981 година в операциите на Английската банка се
набляга на използуването на търговски полици, които са се превърнали в основно средство за
обезпечаването на банкнотната емисия.

[...]
ОТ НАПРАВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ

СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ:
1. На база на основните показатели, които Английската национална банка използува в мо-

делирането и прогнозирането на паричния оборот е наложително да се възложи на колектив раз-
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работването на динамичен модел на програмен продукт за прогнозиране на наличния паричен обо-
рот, емисията на налични пари, управление на купюрния строеж. От опита на Английската банка
може да се ползуват само основните принципи и подходи, доколкото фактическата организация и
сложилите се връзки и зависимости в България са много по-различни от тези в Англия. Достатъ-
чен е само факта, че у нас на личните пари обслужват 60% от движението на личните доходи на
населението, докато в Англия този процент е под 10%.

2. Практически интерес за нас представлява използуването на Английската система за съх-
раняване на банкнотния резерв в ограничен брой търговски банки. Като се има предвид, че засега
БНБ няма клонове, а създадената система от резервен фонд банкноти и монети на БНБ при 160
клона на търговски банки е трудно управляема и увеличава многократно разходите на БНБ по из-
дръжка на паричното обръщение, както и, че създава рискове от  злоупотреби (резервния фонд се
отчита по баланса на Главната каса, а за него отговарят като материално отчетни други лица извън
БНБ), считаме че даването привилегията на няколко търговски банки и техни клонове в страната
да изпълняват функцията на временни пазители на нашите налични пари ще бъде икономически
изгодно и за банковата система и за страната.

3. Проучванията на технологията на обработка на негодните банкноти даде възможност да
се запознаем с един от най-съвременните методи за унищожаване на банкноти чрез гранулиране и
брикетиране, с възможност брикетите да се ползуват за горене. Ежегодно БНБ унищожава чрез
изгаряне в МК „Ленин“ 20–25 т. банкноти и други платежни средства. Със спирането на пещите в
МК „Ленин“ и Кремиковци Главна каса ще се изправи пред проблема къде и как да унищожава по
най-сигурен начин негодни банкноти и други ценни книжа. Освен всичко друго изгарянето създа-
ва и екологични проблеми. Предлагаме управление „Емисионно“ да направи необходимото за дос-
тавка и монтаж на подходяща по капацитет технологична линия за унищожаване на банкноти чрез
гранулиране и брикетиране. Английската национална банка препоръчва резачките на холандска
фирма.

4. Съгласно информацията получена от „Гознак“ и от Английската национална банка най-
кратките срокове за изготвяне на нова емисия банкноти от проектиране на макета до изработване
на инструментариума се движат в границите от 18 до 24 месеца. Като се има предвид, че предстои
промяна на символиката на държавата, на наименованието на държавата и БНБ, неминуемо в
следващите години ще се пристъпи към изработване на нова емисия банкноти. Ето защо предлага-
ме до края на месец август т.г. началникът на управление „Емисионно“ да влезе във връзка с бъл-
гарски художници-графици, на които след конкурс да се възложи проектирането на художествена
композиция за нова емисия банкноти.

5. Що се отнася до въпроса за изграждане на мощности за отпечатване на банкноти у нас,
то той е много сложен. В 110 годишната история на БНБ почти винаги българските банкноти са се
печатали в чужбина (с малки изключения като например отпечатаните у нас в България банкноти
през 1944–1948 година от Държавната печатница, които са с много ниско качество и кратък жи-
вот). При съществуващите понастоящем възможности на цветните копирни апарати, на лазерните
скенери за възпроизводство на най-фините нюанси на цветовете, нито една национална банка не
може да си позволи производство на банкноти на ниско техническо ниво. Най-добрите оферти за
изграждане на мощности за печатане на банкноти при минимална рентабилност предполагат го-
дишно производство на 250–400 млн. къса банкноти среден размер. За сега потребностите на БНБ
при съществуващият купюрен строеж в момента (1, 2, 5, 10 и 20 лева) е 300 млн. екземпляра. Мо-
же да се предположи, че с възвеждането на банкноти от 50 и 100 лева годишната потребност от
бройки банкноти ще се задържи.

Изграждането на печатница към БНБ за производство на банкноти – завършен цикъл е
въпрос на сериозни инвестиции – от 20–25 млн. щатски долара при цени за 1990 година. За да е
икономически оправдано изграждането и в тази печатница следва да се съсредоточи изработване-
то на всички други ценни книжа (акции, облигации, лотарийни билети, таксови марки, паспорти,
билети за градския транспорт и т.н.). Още повече, че качеството на отпечатваните до сега ценни
книжа в СК „Монетен двор“ е крайно незадоволително и те са били обект на успешни фалшифи-
кации. Въпросът за изграждане на печатница може да се обсъжда и решава в близко бъдеще съв-
местно с Министерство на финансите, но при сегашното състояние на страната едва ли ще се ока-
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же рационално. Ето защо на този етап предвид ограничените възможности на „Гознак“ за поема-
не изработката на нова емисия банкноти, предлагаме управление „Емисионно“ да проучи възмож-
ността и условията за отпечатване на български банкноти в Германия (Лайпциг), Унгария (Буда-
пеща), Чехословакия (Кремниц), където печатниците са оборудвани със съвременна технология на
фирмата ДЕ ЛА РЮ ДЖОРИ. Качеството на тяхната продукция банкноти е добро, а разходите по
производство и транспорт вероятно ще бъдат по-ниски, което в крайна сметка ще определи и по-
ниски крайни цени на изделията.

6. Предлагаме от 1 септември т.г. да започне седмична публикация на баланса на емисията
на налични пари, която по форма да бъде близка на тази на Английската национална банка. Таки-
ва публикации на Главната каса на БНБ са правени и преди 9.IX.1944 година.

В заключение бихме искали да споделим своето задоволство от гостоприемството, което ни
бе оказано от Английската национална банка и от готовността да ни се оказва методическа помощ.

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: Р. НАЦЕВА
ЕКСПЕРТ: Л. ХАЛАЧЕВА

[Резолюция документа– резолюция:]  Т. Чавдаров
 Г. Колев
 Л. Филипов
 Ат. Атанасов
 Я. Калъчева
 Г. Петков
 Вл. Владимиров
 Св. Бисова – за решение

ЦДА, ф. 132б, оп. 34, а.е. 16, л. 304–313. Оригинал. Машинопис.

№ 599

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ В ОБРАЩЕНИЕ
НА БАНКНОТА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 50 ЛЕВА, ЕМИСИЯ 1990 Г.

София, 21 ноември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 80
Заседание на 21 ноември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев
Отсъствуват:
Присъствуват:  Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев, Я. Калъчева, Ст. Млъзев,

Вл. Владимиров, Л. Филипов.
 Заседанието се откри в ... на подпис

Дневен ред:
1. Пускане в обръщение банкнота с номинална стойност 50 лева.

Докладва: Ив. Драгневски
По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

 На основание писмо № 03 – 230 от 19 октомври 1990 г. на Министерския съвет и чл. 6 на
Устава на Българска народна банка, считано от 23 ноември 1990 година да бъде пусната в обръ-
щение банкнота с номинална стойност 50 лева, емисия 1990 година.

Чрез централните средства за масова информация да се оповести пускането в обръщение
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на новата банкнота и точното изпълнение и описание.
Изпълнението на решението се възлага на Розалина Нацева – началник управление „Еми-

сионно“ .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 136. Оригинал. Машинопис.

№ 600

ПИСМО ОТ МИНИСТЪРА НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ИВАН ДРАГНЕВСКИ С ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

ВРЕМЕНЕН БЕЗЛИХВЕН КРЕДИТ ОТ БНБ И ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ“ В РАЗМЕР НА 108 000 000 ЛЕВА И СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ

1990 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ*

София, 5 декември 1990 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

17-00-42/5.12.1990

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Съгласно действуващите нормативни документи по социалното осигуряване, пенсиите да
изплащат от 7-мо до 16- то число на всеки месец.

За изплащане на пенсиите за месец декември на Главно управление „Социално осигурява-
не“ са необходими 580 милиона лева. Към 5 декември се преведени суми в размер на 267 800 000
лева на 17 районни управления „Социално осигуряване“.

От централния републикански бюджет ще бъде преведена сума в размер на 204 милиона
лева, която към 31.12.1989 г. бе резервирана в специална извънбюджетна сметка.

Молим разликата в размер на 108 милиона лева, необходима за окончателно изплащане на
пенсиите за месец декември, бъде оформена като безлихвен заем от БНБ на Главно управление
„Социално осигуряване“. Заемът ще бъде погасен до края на годината от постъпленията от осигу-
рителни приходи по сметката на управлението.

МИНИСТЪР: Ем. Масларова
Съгласувано с
Министерство на финансите [...]

[Върху писмото – надпис:]
Уточнено е с г-н Драгневски, че няма условия за предоставяне на заем. [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 198. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи № 601 и 502.
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№ 601

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ВРЕМЕНЕН КРЕДИТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА

ПЕНСИИТЕ В РАЗМЕР НА 108 000 000 ЛЕВА С 4,5 НА СТО ЛИХВА И СРОК НА
ПОГАСЯВАНЕ 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.*

София, 6 декември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 86
Заседание на 6 декември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев, Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов,
Д. Ананиев, Я. Калъчева, Ст. Млъзев, Вл. Владимиров

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри – на подпис

Дневен ред:
1. Предложение за предоставяне на Министерството на финансите кредит за изплащане на

пенсиите за м. декември 1990 г.
Докладва: Ив. Драгневски

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие да се предостави на Министерството на финансите временен кредит за изп-
лащане пенсиите за м. декември 1990 г. в размер на 108 млн. лв. при 4.5 на сто лихва и срок на по-
гасяване до 17 декември 1990 година, като се използуват първите постъпления по държавния бю-
джет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[Върху документа – надписи:]
Фотокопие от протокол № 86/6.12.90 г. получен от: В. Пауновска.
Ананиев отказва да подпише протокола

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 195. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи №  600 и 602.

№ 602

ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ ИВАН ДРАГНЕВСКИ ДО МИНИСТЪРА НА
ФИНАНСИТЕ БЕЛЧО БЕЛЧЕВ С ИЗВЕСТИЕ ЗА ГОТОВНОСТТА НА БНБ ДА

ПРЕДОСТАВИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ПЕНСИИТЕ ВРЕМЕНЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 108 000 000 ЛЕВА С 4,5 НА СТО ЛИХВА И

СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.*

София, 6 декември 1990 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Председател
№ 10- 672
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ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
г-н Белчо Белчев

Копие: ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЕТОСТТА
И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

Господин БЕЛЧЕВ,

По повод писмо № 17-00-42 от 5.12.1990 г., с което се иска от БНБ да бъде предоставен
кредит за изплащане на пенсиите за месец декември 1990 година и проведения с Вас телефонен
разговор, Ви уведомяваме, че Българската народна банка е готова да предостави временен кредит
в размер на 108 млн. лева, със срок за погасяване до 17 декември 1990 година, като се използуват
първите постъпления по държавния бюджет при 4.5 на сто лихва.

Молим, ако сте съгласни с тези условия да ги потвърдите, за да предоставим кредита.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Драгневски

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 197. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документи № 600 и 601.

№ 603

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА
С МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД „ДЪРЖАВНО КРЕДИТИРАНЕ“

София, 7 декември 1990 г.

ПРОТОКОЛ № 88
Заседание на 7 декември 1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев, Г. Петков, Р. Нацева, Ат. Атанасов,  Д.
Ананиев, Я. Калъчева, Ст. Млъзев, Вл. Владимиров.

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри

Дневен ред:
[...]
2. Обсъждане проблема за осигуряване на средства за попълване на фонд „Държавно кре-

дитиране“.
Докладва: Ив. Драгневски

[...]
По т. 2 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

2.1. Потвърждава изразеното досега становище на Българската народна банка, че няма ус-
ловие поради липса на приръст по влоговете, Държавната спестовна каса да предостави кредит за
допълване на средствата по фонд „Държавно кредитиране“. Счита, че средствата следва да се по-
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пълнят от Министерството на финансите със средства от облигационен заем или други негови
средства. За целта да се проведе среща с министъра на финансите, с оглед изясняване и търсене
решение на въпроса за осигуряване на необходимите средства за фонд „Държавно кредитиране“.

Отговорник: Ив. Драгневски
2.2. До уреждане на въпроса за осигуряване на средства за попълване на фонд „Държавно

кредитиране“, но не повече от края на годината, дебитният остатък по разплащателната сметка на
Стопанската банка – София при Българската народна банка до размера на неосигурените средст-
ва на фонд „Държавно кредитиране“ да се олихвява по основния лихвен процент, вместо със сан-
кционираща лихва.

Отг.: Я. Калъчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[Върху документа – надпис:]
Протокол № 88/7.12.90 г.
Получен от:
ДСК- [- - -]
Г. Колев
Ст. Млъзев
В. Пауновска
Я. Калъчева

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 204–205. Оригинал. Машинопис.

№ 604

ПРОТОКОЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ С РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ВРЕМЕНЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 500 000 000 С

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, РАВЕН НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ МИНУС 1 ПУНКТ И СРОК
НА ПОГАСЯВАНЕ 15 ЯНУАРИ 1991 Г., ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО

РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1990 Г.*

София, 29 декември  1990 г.

ПРОТОКОЛ № 96
Заседание на 29 декември  1990 година

Заседават: Ив. Драгневски, Т. Чавдаров, Г. Колев, Р. Нацева, Ат. Атанасов, Д. Ананиев,
Я. Калъчева, Ст. Млъзев, Л. Филипов, Вл. Владимиров, Ст. Вътев

Отсъствуват:
Присъствуват:
Заседанието се откри в ... на подпис

Дневен ред:
1. Предоставяне на Министерството на финансите временен кредит на разплащане на неот-

ложни разходи по републиканския бюджет за 1990 година.
Докладва: Ив. Драгневски

По т. 1 от дневния ред, Управителният съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Българската народна банка предоставя на Министерството на финансите временен кре-
дит от 500 млн. лв. за разплащане на неотложни разходи по републиканския бюджет за 1990 годи-
на при лихвен процент равен на основния лихвен процент минус 1 пункт.
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2. Министерството на финансите да издължи кредита до 15 януари 1991 година.
3. Министерството на финансите да гарантира кредита чрез блокиране на наличностите по

извънбюджетните сметки на държавата в банките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БНБ: Ив. Драгневски
 СЕКРЕТАР НА УС НА БНБ: Св. Бисова

[Върху протокола – надпис:]
О[собено] М[нение] няма решение на нар. събрание [- - -]

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 304. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 605.

№ 605

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО
ОТ МИНИСТЪРА ИВАН КОСТОВ И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА,

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИВАН ДРАГНЕВСКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ
БНБ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ВРЕМЕНЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 500

000 000 ЛЕВА С ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, РАВЕН НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
МИНУС 1 ПУНКТ И СРОК НА ИЗДЪЛЖАВАНЕ 15 ЯНУАРИ 1991 Г., ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА

НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1990 Г.*

София, 29 декември  1990 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес 29 декември 1990 година между Министерството на финансите, представлявано от
министъра г-н Иван Костов и Българската народна банка, представлявана от председателя
г-н Иван Драгневски се договори следното:

1. Българската народна банка да предостави на Министерството на финансите временен
кредит до 500 млн. лева за разплащане на неотложени разходи по републиканския бюджет за 1990
година при лихвен процент равен на основния лихвен процент минус 1 пункт.

2. Министерството на финансите ще издължи кредита до 15 януари 1991 година.
3. Министерството на финансите гарантира кредита чрез блокиране на наличностите по из-

вънбюджетните сметки на държавата в банките.

ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА  ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНИСТЪР:
Ив. Драгневски /Ив. Костов/

ЦДА, ф. 132, оп. 34, а.е. 17, л. 305. Оригинал. Машинопис.

* Виж също документ № 604.
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5.2. ПАРИЧНИ РЕФОРМИ

№ 606

СПИСЪК С ПОСТАВЕНИ ОТ ОКРЪЖНИТЕ КОМИТЕТИ НА БКП ВЪПРОСИ ДО ЦК НА БКП И
ОТГОВОРИТЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 405 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЦК НА БКП ОТ 10 МАЙ 1952 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПАРИЧНА РЕФОРМА, ПРЕМАХВАНЕ НА КУПОНИТЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕНИ НА ДРЕБНО

София, след 15 април 1952 г.

О Т Г О В О Р И

НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ОКРЪЖНИТЕ КОМИТЕТИ НА
БКП ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ПАРИЧНАТА

РЕФОРМА, ПРЕМАХВАНЕ НА КУПОНИТЕ И НАМАЛЕНИЕ НА
ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕНИ НА ДРЕБНО.

ВЪПРОС: Как ще стане изплащането на задълженията на частни стопани към частни сто-
пани?

ОТГОВОР: Както се споразумеят помежду си. Ако не се споразумеят, съгласно законите
на Републиката.

ВЪПРОС: Неизплатените заплати и пенсии в какво съотношение ще се изплащат?
ОТГОВОР: Неизплатените заплати за време от 15 април насам ще се изплатят в съотноше-

ние 100 лева стари пари за 4 лева нови, а неизплатените заплати за време преди 15 април – 100
към 1.

ВЪПРОС: Как ще се изплащат неизплатените задължения от ТКЗС?
ОТГОВОР: Зависи към кого са тези задължения. Всички задължения на ТКЗС към коопе-

раторите ще се изплащат в съотношение 100 към 1.
ВЪПРОС: Как ще се оценява в бъдеще наема на жилищата и ще останат ли нормирани на-

емите?
ОТГОВОР: Наемите си остават, каквито са си били досега и ще се изплащат в съотношение

между стари и нови пари 100 към 4.
ВЪПРОС: Ще се прилага ли за напред постановлението за насърчителните премии?
ОТГОВОР: Установените натурални премии се запазват.
ВЪПРОС: Какво ще стане със застраховките?
ОТГОВОР: Всички вноски и премии се преизчисляват в съотношение 100 към 4, а обезще-

тенията, които не са получени – 100 към 1.
ВЪПРОС: При пускане на свободна продажба млекото ще се запазят ли необходимите ко-

личества за децата и болните?
ОТГОВОР: Ще се осигурят.
ВЪПРОС: Кога ще се раздават облигациите за заема на народното стопанство и заема на

свободата и какво ще стане с бежанския заем и другите заеми от преди 9 септември?
ОТГОВОР: Съгласно постановлението облигациите от заема за свободата от 1945 г. и от

заема за развитие на народното стопанство от 1951 г. ще бъдат обменени с облигации от конвер-
сионния заем до 1 юли 1953 година. Точната дата на обмяната на облигациите ще се съобщи до-
пълнително. Постановлението не третира въпроса за старите заеми – от преди 9 септември –
включително и бежанския заем.

ВЪПРОС: Ще се запази ли ведомственото снабдяване?
ОТГОВОР: Всички купони са отменени, включително и тези за специалното снабдяване.
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ВЪПРОС: Как ще се преоценяват преавансираните суми, взети от членовете на ТКЗС?
ОТГОВОР: 100 към 1.
ВЪПРОС: Как ще се преизчисляват влоговете, на които стари хора са разчитали за своята

издръжка?
ОТГОВОР: Този въпрос е разрешен с постановлението.
ВЪПРОС: Какво ще се прави с ученическите влогове, събрани от учителите в пари или

марки, но невнесени в спестовните каси?
ОТГОВОР: Всички събрани, но невнесени в банката или спестовната каса суми се обменят

при съотношение 100 към 1.
ВЪПРОС: Как ще се преоценяват парите на кооператорите, които последните имат да по-

лучават от стопанствата?
ОТГОВОР: В зависимост за кое време и за какво се дължат тези пари: за заплати за време-

то след 15 април в съотношение 100 към 4, а за време преди 15 април 100 към 1.
Всички други задължения на ТКЗС към членовете към 12 май т.г. ще се издължават в съот-

ношение 100 към 1.
ВЪПРОС: Как ще обменят работниците от дадено предприятие заплатите си, получени на

8 май за м. май при положение, че част от тяхните другари не са си получили заплатите?
ОТГОВОР: Заплатите на работниците за втората половина на м. април, които още не са изп-

латени, ще се изплатят в съотношение 100 към 4. Всички получени заплати ще се обменят 100 – 1.
ВЪПРОС: Ще има ли увеличение на земеделските пенсии?
ОТГОВОР: Въпросът за пенсиите се разрешава във връзка с преминаване към единни це-

ни на продоволствените стоки и в постановлението е указано кои пенсии се увеличават.
ВЪПРОС: Ще получат ли увеличение на заплатите служителите, които не получават хлеб-

ни карти?
ОТГОВОР: Всички работници и служители, които получават заплати (но не и натурални

възнаграждения) получават добавка към заплатата.
ВЪПРОС: В какво съотношение ще бъдат преоценени неполучените възнаграждения от ко-

операторите?
ОТГОВОР: 100 към 1.
ВЪПРОС: Трактористите от МТС ще имат ли увеличение на заплатите си, тъй като досега

не получа[ва]ха купони за хляб?
ОТГОВОР: Когато работят като ремонтни работници и получават заплата за извършената

работа, на общо основание ще получават и добавка към заплатата.
ВЪПРОС: Как ще се изплащат закъснелите наеми?
ОТГОВОР: Ако помещенията са държавни – в съотношение 100 към 4, ако са на частни ли-

ца по споразумение.
ВЪПРОС: Ще има ли достатъчно мляко, кашкавал, масло и сирене?
ОТГОВОР: Ще има.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 21, а.е. 25, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.
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№ 607

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С АНАЛИЗ НА

ПАРИЧНОТО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1950–1951 ГОДИНА И ПЪРВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1952 ГОДИНА

София, 28 април 1952 г.

ЛИЧНО  СТРОГО  СЕКРЕТНО
№ П-43

До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ

ДОКЛАДНА-ЗАПИСКА
От Атанас Мечкаров, Председател на Централното управление

      на Българската народна банка.

Другарю Министър-Председател,

В допълнение на доклада за изпълнението на касовия план на Българската народна банка за
I-то тримесечие на 1952 г. и във връзка с предстоящата парична реформа, Ви представям настоя-
щия кратък анализ на паричното обръщение.

I. Движение на паричното обръщение у нас.
Първите сериозни опити за регулиране на паричното обръщение у нас започнаха от

1950 г., когато Българската народна банка беше задължена от Правителството да съставя касов и
кредитен планове.

Заедно с утвърждаването на тия планове Министерският съвет започна да определя какво
количество пари Българска народна банка трябва да изтегля или пуща в обръщение през съответ-
ните тримесечия.

При сегашното състояние на народното стопанство и времето, през което се провеждат ня-
кои дейности, като например строителството, изкупуването на селско-стопанските произведения и
др., движението на паричното обръщение се очерта по една линия, която има силата на закон.

Следната таблица и 2 диаграми нагледно показват това.

           Парично обръщение (в мил. лева)

1950 г. 1951 г. 1952 г.

1. януари 53.513 42.674 45.547
2. февруари 50.209 39.795 41.989
3. март 46.512 37.621 38.944
4. април 45.958 43.695
5. май 42.092 38.284
6. юнии 40.394 39.765
7. юлии 48.437 44.495
8. август 51.206 46.754
9. септември 49.534 45.411
10. октомври 50.362 48.135
11. ноември 46.836 46.405
12. декември 42.291 49.807

/45.807/
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От таблицата и диаграмите се вижда, че най-ниската точка на паричното обръщение се явя-
ва през месеците: март, април, май и юний. През м. юлий същото започва да расте бързо и през
август – декември достига до най-високата точка. От м. октомври – януари паричното обръщение
започна да спада неотклонно бързо.

От това правило като че ли прави изключение м. април и за 1951 г. – м. декември, но това
не е така. През м. април 1950 г. паричното обръщение се задържа, а през 1951 г. се повишава по-
ради това, че заплатите за втората половина на м. април във връзка с празника 1 май се изплатиха
през 1950 и 1951 г. на края на м. април, вместо в началото на м. май. Ако тия заплати бяха изпла-
тени, както през другите месеци, а не в края на м. април 1950 г., паричното обръщение щеше да
бъде между 41 и 42 милярда лева, а през 1951 година около 38–39 милярда лева (както това е пун-
ктирано в диаграмите). За м. декември 1951 г. уголемяването на паричното обръщение се получи
поради същите причини. Ако работната заплата не беше се изплатила в края на м. декември
1951 г., паричното обръщение в края на същия месец щеше да бъде 45,8 мил. лева, вместо 49,8
мил. лв.

Решителният фактор за колебанието на паричното обръщение у нас е сезонният характер
на големите плащания на селско-стопанските произведения.

През 1950 г. изкупуването на селско-стопанските произведения, реколта 1950 г., започна
през месец юлий и приключи за зърнените храни към средата на м. септември, а за памука към
края на м. май 1951 г. Свободното изкупуване на същите беше ограничено и за това от м. ноемв-
ри паричното обръщение започна да намалява. Това намаление не беше прекъснато и през м. де-
кември, когато се изкупуваше тютюнът.

През 1951 г. плащанията по доставките на селско-стопанските произведения се различават
съществено от тия през 1950 г. През 1951 г. тия плащания се извършиха по-равномерно. Следст-
вие на богатата реколта извъннарядните изкупувания продължиха без прекъсване до края на годи-
ната и се сляха с изкупуването на тютюна. Друга съществена особеност, която съществува за
1951 г., е това, че голямата част от плащанията на Т. К. З. С. във връзка с продадените от тях про-
изведения се извършиха безналично, чрез заверение на текущите им сметки при Българската на-
родна банка. Това даде възможност да се отложи излизането на наличните пари от касите на Бъл-
гарската народна банка за изкупените селско-стопански произведения от Т. К. З. С. с няколко ме-
сеца, т.е. когато Т. К. З. С. да дадат парични аванси и след това напълно да изплатят паричната
част на трудодните. Всичко това притъпи големите върхове на паричното обръщение, които щяха
да се явят през м. м. юлий и август и задържа паричното обръщение през м. ноември, декември
1951 г. и януари 1952 г. на височината, която имаше същото през м. август и септември.

Близката зависимост между паричното обръщение и изкупуването на селско-стопанските
произведения се вижда от следната таблица:

в милиони лева.

Получено от стопаните в Т. К. З. С.
Увеличение

по с/ките или намале-
налично безна- ВСИЧКО налично на ТКЗС ВСИЧКО ние на

лично паричното
 обръщение

1950 г.
III трим. 30.004 2.496 32.500 30.004 1.830 31.834 +   9.139
IV трим. 16.495 3.596 20.091 16.495 3.185 19.680 -    7.242

46.499 6.092 52.591
1951 г.
I трим. 10.337 1.761 12.098 10.337 2.562 12.899 -     4.671

56.836 8.853 64.689

1951 г.
III трим. 22.508 15.073 37.581 22.508 13.681 36.189 +    5.646
IV трим. 22.246 17.896 40.142 22.246 15.827 38.073 +       397

44.754 32.969 77.723
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1952 г.
I трим. 17.513 5.999 23.512 17.513 9.735 27.377 -     6.864

62.267 38.968 101.235

Данните в таблицата показват, че получените пари от продажбата на селско-стопанските
произведения започват да се възвръщат в банката по-бавно, отколкото са излезли от същата и че
известна част от тях продължава да оказва влияние върху паричното обръщение и през следващо-
то тримесечие.

Когато се съставя касовият план на банката, не може да не се изхожда от ясно очертаната
вече закономерност в движението на паричното обръщение в разните тримесечия. При съставяне-
то на касовия план за I-то тримесечие на 1952 година също се изхождаше от положението, че в ка-
заното тримесечие паричното обръщение ще се намали.

Планът за I-то тримесечие на 1952 г. първоначално предвиждаше намалението на парично-
то обръщение да бъде 3.000 мил. лева. В последствие, във връзка с изплащането за заплати 4.000
мил. лева на 30 декември 1951 г. вместо на 1–8 януари 1952 г., формално се получи намаление на
паричното обръщение за тримесечието от 7.000 мил. лева.

При изпълнението на касовия план банката не можа да се ограничи до определения от Ми-
нистерския съвет размер от 7.000 мил. лева за намаляване на паричното обръщение. Планът се из-
пълни с намаление на същото с 10.863 мил. лева, т.е. с намаление на паричното обръщение с 3.863
мил. лева под определената в плана сума.

Намалението на паричното обръщение през I-то тримесечие на 1952 г. с 3.863 мил. лева
под сумата, определена от Министерския съвет, се дължи на това, че:

1. През IV-то тримесечие на 1951 г. и по-специално през м. декември с.г. се пуснаха от
банката повече пари, отколкото беше запланирано, които поверителните министерства и ведомс-
тва (М. Н. О., М. В. Р. и др.) изтеглиха 16.642 мил. лева вместо запланираните 11.500 мил. лева,
т.е. с 5.142 мил. лева повече. От тая сума около 4.500 мил. лева се компенсира от постъпленията
в повече от търговията, направени чрез Д. С. Каса и по § 14 „Други постъпления“. По тоя начин
в края на м. декември остана превишение на паричното обръщение с 1.795 мил. лева. При това по-
ложение, вместо да започне да се прилага касовият план за I-то тримесечие на 1952 г. с парично
обръщение 44.000 мил. лева, както предвиждаше планът, прилагането му започна при парично об-
ръщение 45.800 мил. лева. Следователно на касовия план за I-то тримесечие на 1952 г. останаха да
тежат от миналото тримесечие непредвидени 1.795 мил. лева, които също трябваше да се изтеглят
от обръщение в I-то тримесечие на 1952 г.

2. През м. февруари 1952 г., след паричната реформа в Ромъния, под влиянието на слухо-
вете за предстояща парична реформа и у нас, стокооборотът се увеличи доста много, което се
вижда от петдневните постъпления в банката от търговията, а именно:

петдневия 1951 г. 1952 г.

в милиони лева

От  1 до   5.II. 1 455 2 535
от   5  „  10.II. 2 209 2 594
от 10  „  15  „ 1 742 3 198
от 15  „  20  „ 1 700 3 278
от 20  „  25  „ 1 800 4 106
от 25  „  29  „ 1 543 3 133

        Всичко за м. февруари 10 449 18 844

от   1 до   5 март 1 569 3 232
от   5 до 10    „ 2 339 2 414
от 10  „  15    „ 1 886 2 933
от 15  „  20    „ 1 744 2 599
от 20  „  25    „ 1 586 2 640
от 25  „  30    „ 2 360 2 632

        Всичко за м. март 11 484 16 450
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Тук трябва да се отбележи, че голямата разлика в постъпленията от търговията през 1951 и
1952 г. се дължи преди всичко на увеличаване благосъстоянието на трудящите се. Слуховете за
обмяна на парите са дали отражение само в периода от 10 февруари до 5 март н.г., през което вре-
ме постъпленията от стокооборота нарастват с около 4.000 мил. лева над нормалното, покриващи
напълно извънплановото намаление на паричното обръщение през I-то тримесечие от 3.863 мили-
она лева.

При изпълнението на касовия план за първото тримесечие на 1952 г. съществува и друга
една особеност. Същата се заключава в преизпълнението касовия план в приходната част още с
2.494 мил. лева.

Това преизпълнение не се отразява върху емисионния резултат. Същото се компенсира с
увеличението в същия размер на разхода по § 2 – „Изкупуване на селско-стопански произведения“
– 880 мил. лева, § 5 „Сметки на Т. К. З. С.“ – 633 мил. лева и § 10 „Държавна спестовна каса“ –
1 880 мил. лева. Преразходът по отделните параграфи е повече от сумата 2.495 мил. лева поради
изтеглянето от банката за заплати на по-малка сума, отколкото е запланирано.

Преразходът се явява преди всичко в резултат на слуховете за обмяна на парите. Това се
потвърждава от факта, че получените суми са се върнали веднага в банката чрез § 1 „Търговска
дейност“, § 10 „Т. П. станции“ (също от търговията) на приходната част на касовия план.

Заключение.
От данните по изпълнението касовия план за I-то тримесечие на 1952 г. се вижда, че ако:

1) заплатите от 4.000 мил. лева за втората половина на м. декември не бяха изтеглени през м. де-
кември 1951 г.; 2) не бяха се появили слуховете за обмяна на парите и 3) не беше се нарушил ка-
совият план за IV-то тримесечие на 1951 година с 1.795 мил. лева, касовият план на банката щеше
да приключи с намаление на паричното обръщение около първоначално запланираните 3.000 мил.
лева. Това се потвърждава и от това, че паричното обръщение в края на I-то тримесечие, въпреки
слуховете за обмяна на парите, е само с 1 900 мил. лева под запланираната сума (вместо 40.500
мил. лева – 38.943 мил. лева).

II. Задържане паричното обръщение  на високо ниво с оглед на предстоящата парична
      реформа и състоянието на паричното обръщение до 20 април 1952 г.
Интересите на народното стопанство, както и смисълът на една парична реформа налага

обменяването на парите да се извърши в тоя месец, в който паричното обръщение е най-голямо и
не предстоят непосредствено след паричната реформа плащания на големи суми от страна на дър-
жавата.

С оглед на тия изисквания като най-подходящ месец за провеждане на парична реформа у
нас, като се изхожда от движението на паричното обръщение през 1950 г., се очертава краят на м.
октомври. През 1951 г., поради голямата реколта, положението до голяма степен се промени. Из-
купуването на селско-стопанските произведения продължи и през м. ноември, декември и даже м.
януари 1952 г. и паричното обръщение през тия месеци се запази на голяма висота. При това по-
ложение най-подходящото време за провеждане на паричната реформа беше краят на м. декември
1951 г., или на м. януари 1952 г., за когато и се приготвихме.

Сега се очертава като най-вероятната дата за провеждане на реформата началото на м. май
1952 година.

Месец май, според мен, е един от най-неудачните месеци за провеждане на парична рефор-
ма. Месеците април, май и юний, както се вече каза, са месеци, в които паричното обръщение у
нас спада на най-ниското си ниво.

Някои другари смятат, че банката, като регулира паричното обръщение чрез касовия си
план, може да поддържа, когато желае, голямо парично обръщение и за това е без значение кога
ще се проведе реформата. Това, разбира се, не споделям напълно.

Верно е, че ако трябва на всяка цена да се поддържа високо парично обръщение, това мо-
же да стане, като банката възстанови индивидуалните консумативни заеми и раздаде такива в го-
леми размери, като започне да кредитира, без да търси обезпечение на заемите, без да контроли-
ра разходването на фонда работна заплата и пр. Такова увеличение на паричното обръщение мо-
же да се получи и ако Правителството: а) изплати авансово заплатите; б) ограничи в големи раз-
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мери стокооборота, което може да се постигне с изземването на повечето стоки от магазините или
временно въвеждане напълно на купонната система; в) нареди да не се събират данъци и пр.

Паричното обръщение може да се увеличи още и по пътя на разходване известни суми от
бюджета, като например усилване на командировките, даване на извънредни заплати и пр.

Но всички тия мерки и други подобни смятам, че са неприложими, защото прилагането им
би имало, на първо място, особенно неблагоприятни политически последици, биха разрушили
много от това, което е вече изградено и биха създали известни подозрения, които неминуемо би-
ха довели до паника.

Въздействието на касовия план за поддържане на паричното обръщение на по-високо ниво,
без с това да се посяга на установени вече здрави принципни положения, можеше да се осъщест-
ви само в ограничени размери, а именно: разчистване на задълженията на държавата към частни
лица по неизплатени заплати, неизплатени селско-стопански произведения и др.; затормозване
търговията чрез изземването от магазините на доброкачествените стоки, закриване на по-големи-
те магазини под претекст за извършване на инвентаризация; отслабването на събирането на данъ-
ци и погашения по индивидуалните заеми; усилване изкупуването на селско-стопански произведе-
ния; усилване работата по капиталовложенията.

Всички изброени начини за въздействие върху паричното обръщение с цел същото да се
увеличи през м. април започнаха да се прилагат от началото на месеца, като за целта и планът за
стокооборота за I-то тримесечие на н.г. от 72 мил. лева се намали на 59 милярда лева.

Но постигнатото до сега в това направление не е задоволително. Постъпленията от стоко-
оборота не само, че не можаха да се намалят, но и се увеличиха. Същите почти се доближават до
тия, които имаше през м. февруари, когато се ширяха слухове за обмяна. До 15 април 1952 г. пос-
тъпленията от търговска дейност са приблизително с два милярда лева по-големи от нормалните
постъпления. По петдневия същите са, както следва: от 1 до 5 април – 2.941 мил. лева; от 5 до 10
април – 3.112 мил. лева; от 10 до 15 април – 3.019 мил. лева; от 15 до 20 април – 2.825 мил. лева
и от 20 до 25 април – 3.813 мил. лева. Постъпленията от данъци са нормални. Разходът за запла-
ти също е в рамките на нормалното положение. По разходите за изкупуване на селско-стопански
произведения също няма съответно увеличение.

Паричното обръщение през м. април се движи с тенденция за намаление. От 38,9 мил. ле-
ва в началото на месеца, същото на 16 април е 41,8 мил. лева, на 19 април – 43,7 мил. лева, на 23
април – 41,2 мил. лева и на 26 април – 40,1 мил. лева.

Увеличението на 16 април от 1,9 мил. лева се дължи на увеличения разход във връзка с из-
плащане на заплатите.

За това, че постъпленията от стокооборота не се намаляват през месец април, а напротив,
се увеличават, съм сигнализирал пред другаря Райко Дамянов и други. Потърсих начин да съобщя
това и лично на Вас, но ми се съобщи, че сте в отпуск.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
София, 28 април 1952 г.                                                               Централно управление

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:
             /Атанас Мечкаров/

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 84, л. 5–12. Копие. Машинопис.
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№ 608

ПЛАН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА РЕДА НА ОТЧИТАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПАРИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 1952 ГОДИНА

София, преди 10 май 1952 г.

ПЛАН
За реда по отчитане провеждането на  паричната реформа.

I. Отчитане хода на работата по обмяна на парите.

1. Ежедневно най-късно до 19 часа ръководителите на бригадите в обменните пунктове съ-
общават по телефона на Управителите на Българската народна банка:

а) Броя на лицата, които са обменили пари;
б) На каква сума възлизат обменените стари банкноти;
в) На каква сума възлизат обменените стари монети;
г) На каква сума възлизат обменените нови съкровищни билети – 1, 3 и 5 лева;
д) На каква сума възлизат обменените нови металически монети.
2. Управителите на клоновете на Българската народна банка сумират получените сведения

от ръководителите на бригадите по обмяната и съставят по същата схема по т. 1, сведение за об-
ме[не]ните през деня пари в района на банковия клон. Това сведение те съобщават най-късно до
20 часа на пълномощника на Централното управление на банката, с седалище окръжните градове.
Телефонното сведение управителите на Българската народна банка потвърждават телеграфно съ-
що до 20 часа.

3. Пълномощниците на Централното управление на Българската народна банка в окръжни-
те градове до 22 часа съобщават по телефона данните за всеки клон от окръга и изпращат свобод-
но телеграфно сведение за клоновете от окръга.

4. Председателят на Централното управление на Българската народна банка е длъжен да
представи до 23 часа на Минист[ъ]ра на финансите по установения ред сведение за обмяната през
деня.

II. Докладване за хода на работата по обменяване старите пари с нови.
5. Управителите на клоновете на Българската народна банка докладват ежедневно до 16 ча-

са на пълномощниците на Ц. У. на Б. Н. Банка в окръжните градове за хода на работата по обмя-
ната в района на клона им.

6. Пълномощниците на Централното управление на Българската народна банка докладват
по телефона в Централното управление до 18 часа за хода на работата по обмяната в окръга.

7. Председателят на Централното управление на Българска народна банка прави доклад до
20 часа, по установения ред, за хода на работата по обмяната пред Минист[ъ]ра на финансите.

III. Отчитане работата по преизчисляване салдата по влоговете и текущи сметки
 в Д. С. К. и банките, а също и по разчетните сметки на предприятията и пр.

8. Ръководителите на подделенията на Държавната спестовна каса ежедневно отчитат те-
леграфно пред Централното управление на Държавната спестовна каса хода на работата по преиз-
числяването на влоговете.

9. Относно преизчисляване салдата по разчетните, текущи и влогови сметки, се отчитат съ-
що така ежедневно с телеграми и клоновете на Българската народна банка и Българската инвести-
ционна банка пред Централните си управления.

10. Председателите на Държавната спестовна каса, Българската народна банка и Българс-
ката инвестиционна банка дават ежедневен доклад на Минист[ъ]ра на финансите за хода на рабо-
тата по преизчисляване салдата по влоговете, текущите и разчетните сметки.

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 12, л. 91–92. Копие. Машинопис.
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№ 609

ПЛАН ЗА АГИТАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА РАБОТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПАРИЧНАТА РЕФОРМА ПРЕЗ 1952 ГОДИНА

София, преди 10 май 1952 г.

ПЛАН
За агитационно-разяснителната работа по провеждане на паричната реформа.

1. На съвместното заседание на Министерския съвет и ЦК на Българската комунистическа
партия присъствуват и всички първи секретари на Окръжните комитети на Българската комунис-
тическа партия.

2. В същия ден, непосредствено след заседанието на Министерския съвет и Централния Ко-
митет на Българската комунистическа партия, първите секретари на Окръжните комитети на БКП
нареждат да бъдат свикани за същия ден първите секретари на Околийските и градски организа-
ции на БКП на съвещание, отпътуват в окръга си и провеждат в същия ден съвещание с първите
секретари на Околийските, градските комитети на БКП.

3. Първите секретари на Околийските и градски комитети свикват съвещание в Околийския
център, рано сутринта, с секретарите на първичните партийни организации на БКП, Председате-
лите на народните съвети на депутатите на трудящите се, активите на Профсъюзите и Отечестве-
ния фронт.

4. В деня на приемане постановлението се свиква инструктивно съвещание на Софийския
градски актив и лекторските групи.

Отговорник: Иван Райков.
5. Лекторската група при ЦК на БКП и тая при Националния съвет на ОФ се инструктира

и разпраща във всички околии.
6. Околийските и градски комитети на БКП, подпомогнати от Окръжните комитети на

БКП, инструктират и разпращат целия агитационен апарат за провеждане широка разяснителна
работа в предприятията, учрежденията, кварталите и селата.

Отговорници по т. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по провеждане агитаторската работа др. Борис Тасков.
7. В деня на приемане постановлението, същото се разгласява по радиото.
8. На следния ден, едновременно с публикуването в печата (в всички централни вестници)

се отпечатва редакционна статия по основните положения на мероприятието и неговото значение.
Отговорници: Б. Благоев и Ат. Мечкаров.

9. Издава се в деня на приемане постановлението специален брой на наръчник на агитатора с:
редакционната статия, предназначена за печата, материали във връзка с мощния подем в СССР и
страните с народна демокрация, за нашето социалистическо строителство, за финансовия и стопан-
ски упадък в капиталистическите страни, по-специално – Югославия, Гърция, Турция и др.

10. Провеждане инструктивно съвещание с редакторите на вестниците относно систематич-
ното, всестранно осветляване значението на мероприятието с статии, отзиви от отделни стаханов-
ци, работници, рационализатори, членове на ТКЗС и други.

11. Възлага изготвянето на статии на: Райко Дамянов, Георги Чанков, Пело Пеловски, Ев-
гени Матеев, Тодор Павлов, Кирил Лазаров, Карло Луканов.

12. Мобилизиране местния печат и усилвателните радиоуредби за разясняване и осветлява-
не мероприятието.

Отговорници: Енчо Стайков и Митко Григоров.

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 12, л. 93–94. Копие. Машинопис.
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№ 610

ПИСМО ОТ ЗАВЕЖДАЩИЯ ОТДЕЛ „СПЕЦИАЛЕН“ НА ЦК НА БКП СТ. СТАНОЕВ ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ С ПРИЛОЖЕНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАРИЧНАТА РЕФОРМА

София, 12 май 1952 г.

№ 2285
13.V.[19]52 г.

                ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ София, 12 м а й 1952 год.
БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ул. Московска № 31
Отдел   Специален
                      Телефони: 7-14-11
                                         7-15-11
                              № ..............

     До
др. Вълко Червенков

По поръчение на др. Тодор Живков, изпращаме Ви информация от първите секретари на
окръжните комитети на БКП, във връзка с провеждане постановлението на Министерския съвет и
ЦК на БКП, за паричната реформа, премахване на купоните и намаляване на цените.

ЗАВ. ОТДЕЛ „СПЕЦИАЛЕН“
НА ЦК НА БКП: Ст. Станоев

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОТ ОКРЪЖНИТЕ СЕКРЕТАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЦК НА БКП
ЗА ПАРИЧНАТА РЕФОРМА, ПРЕМАХВАНЕ НА КУПОНИТЕ И
НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ, ПРЕДАДЕНА ПО СЕЛЕКТОРА НА

11 май 1952 год., 22 часа.

Р У С Е:

В окръга тази заран е проведено разширено съвещание от Окръжния комитет на Партията
с актива на Партията в град Русе, секретарите на околийските комитети на Партията, председате-
лите на околийските народни съвети на ДТ, председателите на Отечествения фронт, представите-
ли на профорганизациите и ДСНМ, на което се разгледа постановлението на Министерския съвет
и ЦК на БКП и инструкцията и се набелязаха мерки за разяснителна работа и провеждане рефор-
мата.

Днес след обяд се проведе съвещание с партийния актив в Русе и всички околийски центро-
ве. Във всички околии са определени комисии за провеждане обмяната. Инструктирани са и утре
сутринта ще започне обмяната.

Всички околийски комитети на Партията изпратиха свои отговорници по селата. В град Ру-
се тази вечер се проведоха 12 пунктови и квартални събрания, на които членове на Градския коми-
тет на Партията разясниха постановлението на Министерския съвет и ЦК. Изпратени са телегра-
ми до др. Червенков, „Работническо дело“ и други вестници.

Гражданството в град Русе с голям интерес посреща постановлението. На някои от главни-
те магазини са поставени цени на витрините и се посрещат с задоволство. Селата също посрещат
с задоволство обмяната.

Вражески прояви няма.
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П Л Е В Е Н:

В Плевенски окръг са проведени съвещания във всички околийски центрове. Тази вечер в
повечето села се провежда инструктаж на агитаторите. В някои предприятия ще се проведе утре
рано сутринта. Тази вечер в кварталите се провеждат жилищни конференции, на които се разясня-
ва новото постановление.

В Плевенски окръг настроението между работниците и другите слоеве е много добро.
Чувствува се нужда в „Работническо дело“ и другите вестници да се включат по-конкретни

разработки за ползата от реформата за нашите работници и трудещи се селяни.
Техническата подготовка е доста добра. В Плевенски окръг има известни вражески прояви,

като разпространяване на слухове и др.

Т Ъ Р Н О В О:

Тази сутрин в 7 часа се проведе съвещание на партийния и отечественофронтовски актив и
отговорни другари в търговията и финансите. Пълномощниците на Окръжния комитет заминаха
по околии и проведоха там съвещания, на които присъствуваха секретарите на партийните органи-
зации и председателите на местните народни съвети. Съвещанията бяха масово посетени. Члено-
вете на бюрото на Окръжния комитет след обяд посетиха всички околии, а съвещанията в Г. Оря-
ховица, Севлиево и Дряново се проведоха от членове на бюрото. След това другарите от околии-
те заминаха по места за подготвяне обмяната.

Пунктовете са готови. Утре ще започне обмяната.
В Елена, Дряново и Трявна тази вечер се проведоха градски митинги, също в предприяти-

ето „Сърп и чук“ в Габрово.
Общо взето работниците и бедните селяни посрещат радостно постановлението.
Задават се много въпроси: как ще стане изплащането на задълженията на частни стопани

към частни стопани; не изплатените заплати и пенсии, в какво съотношение ще се изплатят; как ще
се изплащат не изплатените задължения от ТКЗС и т.н.

Вражески прояви в окръга не са отбелязани.

Х А С К О В О:

Тази сутрин в 8 часа се проведе разширено окръжно съвещание на отечественофронтовс-
кия актив. В 9 часа се проведе съвещание в град Хасково, а след обяд се проведоха широки съве-
щания във всички останали градове. Съвещанията се проведоха при голям интерес и доста въпро-
си. Проведоха се съвещания в химическия комбинат „Сталин“ и други, на които бяха гласувани
телеграми с одобрение на новата реформа. Тази вечер в Хасковска околия във всички села се про-
веждат съвещания. Утре ще продължат съвещанията. В Хасково се проведоха махленски събра-
ния, които минаха много добре.

Работниците и служителите посрещат много добре постановлението. Постановлението не
се разбира правилно. Селяните малко се страхуват, но след разясненията, които им се правят, въз-
приемат също така много добре постановлението.

Утре започва редовна работа по обмяната на парите.
Има малки и отделни вражески прояви. В село Книжовник е пуснат слух, че всички пари

над 50.000 лева трябва да се изгарят, тъй като не представляват вече ценност; че новите цени са
много скъпи и др. Нашите агитатори навреме разясняват. Задават се много въпроси, на които
трябва да се отговаря:

как ще се оценява в бъдеще наема на жилищата и ще останат ли нормирани наемите;
ще се прилага ли занапред постановлението за насърдчителните премии и по какви цени ще

се откупуват;
какво ще стане с застраховките;
при пускането на свободна продажба на млеко ще се запазят ли необходимите количества

за децата и болните;
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кога ще се раздават облигациите за заема за народното стопанство и за заема на свободата
и какво ще стане с бежанския заем и другите заеми преди 9-ти Септември;

ще се запази ли ведомственото снабдяване.

С Т А Р А   З А Г О Р А:

В целия окръг са проведени и широки околийски съвещания за разглеждане постановлени-
ето. В почти всички околийски съвещания са участвували от 400 до 700 души. Съвещанията пос-
рещат постановлението с акламации. Изпратени са телеграми до др. Вълко Червенков.

Навсякъде парите са пристигнали по места. Охраната е организирана добре. Обменителни-
те пунктове са зафиксирани по места и по бройки. Комисиите, които ще обслужват касите утре,
сутринта ще започнат действие. За тези другари от комисиите, които ще пътуват през нощта и ра-
но сутринта, са осигурени коли.

Отзивите са положителни особено всред възрастното поколение. Провеждат се махленски
конференции. Инструктират се агитаторите и се води многообразна разяснителна работа по пос-
тановлението. На всички граждани, които запитват нашите агитатори, са давани задоволителни от-
говори.

Произшедствия няма. Всички членове на бюрото са в определените им околии. Всички са
предали информация за своята околия и утре ще предадат втора информация.

С О Ф И Я – ОКРЪГА:

Още вчера беше проведено съвещание с окръжния актив, който се намира в София за про-
веждане окръжната конференция на Отечествения фронт. Днес във всички околии се състояха съ-
вещания с партийния актив и съвещания със селския актив и агитаторите.

Вражески прояви няма с изключение на отделни изказвания на стопани.
По-важни въпроси – за поощрителните премии за тютюнопроизводителите; ще се увеличат

ли земеделските пенсии и др.

С Т А Л И Н*:

Проведоха се съвещания със секретарите на околийските комитети и председателите на
околийските народни съвети и Отечествения фронт. Дадоха се указания за провеждане на съвеща-
нията. Дадоха се подробни указания за провеждане на околийските съвещания. Във всички око-
лийски центрове се проведоха съвещания със секретарите на първичните партийни организации и
председателите на местните народни съвети, председателите на Отечествения фронт, секретарите
на ДСНМ и представители на БЗНС. Дадоха се указания за провеждане постановлението. В 11 ча-
са се проведе съвещание с целия партиен актив. Съвещанието беше много ентусиазирано. Понас-
тоящем се провеждат пунктови съвещания в селата. Изпратени са телеграми до др. Вълко Червен-
ков. Съвещанията минаха при голям ентусиазъм. Постановлението се посреща с радост.

Вражески прояви не се отбелязаха.

П Л О В Д И В:

Снощи беше проведено окръжно съвещание със секретарите на околийските комитети и
председателите на околийските народни съвети. Разгледано бе постановлението и инструкцията.
Дадени са и допълнителни указания за тяхното провеждане. Другарите заминаха по места. Днес до
11 часа се проведоха околийски съвещания с целия актив. Тази вечер са проведени партийни съб-
рания в Пловдив в 28 квартални организации. Също и 28 квартални пунктови събрания.

В почти всички села са проведени партийни събрания и публични събрания. Във всички
околийски центрове са изпратени пълномощници на Окръжния комитет и Окр[ъжния] народен съ-
вет. В Панагюрище са проведени партийни събрания във всички организации. В Асеновград и
Първомай тази вечер се провеждат публични събрания. В трите околии са проведени и съвещания
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на агитгрупите.
Техническата подготовка е задоволителна. Има 447 бригади.
Особени вражески прояви няма.
Задават се въпроси за бежанския заем, за премиите, ще има ли премии и как ще бъдат зап-

лащани; в гр. Пловдив за обезпечаване млеко за майките с деца и болни, защото има опасност да
не стигне млекото.

В Р А Ц А:

Миналата нощ към 2 часа се проведе в Окръжния комитет на Партията инструктивно съве-
щание със секретарите на околийските комитети и градските комитети на Партията, председатели-
те на ОНС и председателите на околийските комитети на Отечествения фронт и др. Тази сутрин
във всички градове са проведени широки околийски съвещания, а същия ден пунктови съвещания
в околията с партийния и отечественофронтовски актив по разясняване постановлението.

Настроението в окръга е добро. Работниците от предприятието „Г. Димитров“ – Мездра и
други са изслушали разяснения и са поели обещания по този случай за увеличаване производство-
то, подобряване качеството и водене още по-голяма борба за снижение себестойността на продук-
цията.

Вражески прояви има в Берковска околия. Магазинерите на кооперацията в едно село са се
опитали да изнесат един топ плат, но са били задържани. Един банков чиновник е приел 200.000
лева влог, след като получил съобщение за спиране на влоговете.

Във Видин и други места на съвещание на българо-съветските дружества е говорено за
постановлението. Техническата подготовка върви добре. В целия окръг има 438 разменителни
пунктове. Изпратени са бригади. Парите са пристигнали по места и утре в 7 часа ще започне тях-
ната обмяна.

Б Л А Г О Е В Г Р А Д:

Проведено е съвещание в окръга с околийския партиен, отечественофронтовски и младеж-
ки актив. Проведени са съвещания в градовете и в по-големите предприятия. Постановлението се
посреща добре.

Техническата подготовка е извършена навсякъде.
Вражески прояви няма.

Б У Р Г А С:

До 12 часа бяха проведени окръжно и градско съвещание с партийния и отечественофрон-
товския актив, а до 4 1/2 часа бяха проведени и околийските съвещания. Тази вечер във всички
околийски центрове се провеждат масови събрания, които са добре посетени и минават при голям
ентусиазъм. В по-голямата част на селата в Бургаска, Елховска, Грудовска и Поморийска околии
са проведени общоселски събрания.

Организирани са 220 пунктове. Материалите са изпратени и пристигнали по места. Охра-
ната е организирана. Към всеки пункт е придадена група агитатори.

Вражески прояви няма. Има отделни изказвания от не особен характер.
В целия окръг постановлението се посреща при голям ентусиазъм.
В гр. Бургас гражданството проявява голям интерес към витрините на магазините и цени-

те. Задава се въпрос за преавансирането на кооператорите. Други особени въпроси няма.

К О Л А Р О В Г Р А Д**:

Днес в 9 часа се проведе съвещание с партийния актив и по ОФ линия. Днес в 4 часа се
проведоха съвещания с отговорниците. Комисиите утре ще бъдат по местата си. Техническата
подготовка е добра и утре пунктовете ще работят. Тази вечер по селата се провеждат събрания.
Постановлението се посреща добре от гражданството.
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Особени случаи – централните кооперации някъде не могат да вземат стоки, защото нямат
кредити в банките. Кооперативните магазини няма да имат нуждните количества стоки. В някои
села магазините са празни.

С О Ф И Я – ГРАДА:

Вчера в 18 часа пред повече от 1800 активисти бе разяснено постановлението. Днес до
обяд във всички райони бяха проведени съвещания на партийния и отечественофронтовски актив.
Актива посрещна постановлението при голям ентусиазъм. Днес се проведоха пунктови инструк-
тивни съвещания с агитаторите по квартали. В предприятията, които работеха днес, се проведоха
краткотрайни митинги с гласуване на телеграми. Те минаха при голям ентусиазъм с изключение на
ДИП „Текстилна индустрия“, поради лоша организация и поради това, че работниците са получи-
ли заплати в четвъртък вечерта.

Започна провеждането на групови беседи. Осигурено е дежурство на агитатори пред витри-
ните. Има голям интерес към новите цени на стоките. Необикновено е посещението в агитпункто-
вете. До като преди пунктовете се посещаваха от 30 до 40 души, сега се посещават от над 200 ду-
ши. Гражданите посрещат постановлението с радост. Масово явление е, особено в крайните квар-
тали, изразяването на радостта от постановлението чрез веселия и т.н.

Въпроси:
За влоговете, особено сред по-старите хора, които са разчитали на издръжка от тях;
около цената на млекото, като на някои места има изказване, че тя е висока;
във връзка с осигуряване млеко за децата и болните.
За сега особени вражески прояви няма, освен някои не здрави изказвания.
Готови са пунктове за обмяна – 84 с 245 каси.
Предлагаме да се реши въпроса за осигуряване млеко за децата и болните граждани. В пун-

ктовете да се задели млеко за децата и болните.
[...]
Постановлението се посреща много добре след разяснение. В Коларовград и Омуртаг беха

недостатъчни пунктовете за обмяна. Този въпрос днес се разреши.
Вражески прояви няма.
В магазините са сложени всички етикети с новите цени, подредени са добре и украсени,

поставени са подходящи лозунги. Утре магазините ще бъдат отворени.
В някои села, поради недостатъчно кредити, във всестранките няма да има достатъчно стоки.
Днес след обед в Търговище, Омуртаг и Преслав е паднал около 10 литри дъжд на квадра-

тен метър.

П Л Е В Е Н – предава др. Стойчо Петров

Въз основа на постановлението на Министерския съвет и ЦК са изпратени във всички око-
лии представители на Окръжния комитет на Партията. От околийските центрове са изпратени пъл-
номощници на Партията във всички села. Същото се извършва и по линията на масовите органи-
зации – Отечествения фронт и Димитровския съюз на народната младеж. Вчера вечер са проведе-
ни някои публични събрания в окръга. Инструктаж на агитаторите е даден във всички населени
места на окръга. Тази вечер се провеждат публични и махленски събрания в целия окръг, а също
така и събрания в предприятията. Членовете на бюрото на Окръжния комитет и други отговорни
другари днес са в обиколка в окръга за оказване помощ на место. Особено добре се води разясни-
телната работа в гр. Плевен. С актива на агитаторите е проведена конференция, на която са при-
съствували 983 човека. Направени са разработки с подходящи примери за покупателната сила на
старите и нови пари. Добра разяснителна работа има и в Плевенска, отчасти в Луковитска и др.
околии.

С цел да се инструктират всички продавачи от магазините тази вечер се свикаха на съвеща-
ние директорите и партийните секретари от търговските предприятия. Първият ден от обмената
мина сравнително спокойно – при добра организация и ред. Още рано сутринта трудещите се за-
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почнаха да се редят пред пунктовете за обмена. Сравнително по-добра организация за обмяната са
създали другарите в Ловеч. Въведено е раздаването на номера, което е облегчило работата по об-
мената. Това е направено и в някои села на Луковитска, Свищовска и Плевенска околии.

Настроението на трудещите се [в] окръга е добро.
Вражески прояви в окръга: В с. Черни осъм, Троянско Иван Минков Мутафов, 36-годи-

шен, вражески настроен, е казал в присъствието на други хора, че „комунистите правят обмяна, но
тя е за наша сметка. Американците идват“. Също така в Троянско е имало случаи на късане на
банкноти. Наредено е да се разследват случаите, след което ще дадем допълнителни указания.

Селянин от с. Ъглен, Луковитско отишъл с колата в село Драгана, Ловчанско, за да обме-
ни 800 хиляди лева. В с. Старо село, Плевенско през нощта е извършена кражба на цигари за
50,000 лв. В с. Гиген, Никополско касиера на всестранната кооперация – Марин Симеонов вземал
пари от частни хора и се опитал да ги обмени в Никопол като кооперативни. В Плевен гражданин
псувал публично властта във връзка с реформата.

Дъжд имаше на някои места в окръга: Плевенско, Ловчанско и Луковитско – не повече от
2-3 литра на квадратен метър.

Магазините през деня не беха отворени, а само ресторантите, сладкарниците, магазините за
хлеб и някои за хранителни продукти. За утре магазините ще бъдат готови. Може да се каже, че
съвсем редко ще има магазин неотворен поради незавършена подготовка. Магазините са добре
подредени.

П Л О В Д И В – предава др. Тодор Звездов.

Днес в 8 часа започна обмената в целия окръг. Някои пунктове започнаха работа по-късно
от определеното време. Банките в Пловдив не можаха да осигурят заплащането на работниците и
служителите.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 7, а.е. 1697, л. 1–9, 15, 16. Оригинал. Машинопис.

* Името на гр. Варна през периода 21.12.1949 г. – 21.10.1956 г.
** Днес Шумен

№ 611

ДОКЛАД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ АТАНАС МЕЧКАРОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА ПРИ

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАРИЧНАТА РЕФОРМА

София, 5 юни 1952 г.

ЛИЧНО СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДРУГАРЯ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ.

Т   у   к
№ П-59

ДОКЛАД
от Атанас Мечкаров, Председател на Българска народна банка.

Относно: провеждане на паричната реформа.

Другарю Министър-Председател,
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В изпълнение решението на Партията и Правителството за провеждане на парична рефор-
ма, Българска народна банка извърши следното:

Поради поверителния и от особена важност характер на мероприятието, указанията Ви за
запазване на пълна тайна бяха изпълнени. В банката беше посветено в работата само едно лице –
др. Йордан Наков, на когото беше възложено техническото изготвяне на материалите.

Поръчката и доставката на книжните пари, което беше възложено на банката, се извърши
добре и при пълно спазване на тайната.

Подготовката по изпращане на парите започна на 5 май вечерта, а самото изпращане се из-
върши на 9 и 10 май през нощта. На 9 срещу 10 май бяха натоварени пари в пакети и изпратени
десет товарни коли по направление: Русе, Бургас, Сталин, Стара-Загора, Чирпан, Хасково, Ямбол,
Плевен, Търново, Разград и Коларовград, а през нощта на 10 срещу 11 май – 8 товарни коли по
направление: Благоевград, Годеч, Враца, Пазарджик, Кюстендил, Габрово, Видин и Пловдив. На
11 май след обед започна разпращането на парите по Софийските клонове.

Изпратените книжни пари се придружаваха от 18 души подбрани банкови служители.
Монетите се получиха от Госзнак в надвечерието на реформата. Изпращането им се извър-

ши от Министерството на вътрешните работи по план от банката до окръжните градове с вагони,
а от там на 10 май започна разнасянето им от органите на МВР до банковите клонове с товарни
коли.

Както металическите монети, така и книжните пари се получиха навреме по местопредназ-
начението им. По-значително забавяне на разписанието, поради повреда на някои коли и умора на
водачите на колите, се получи за Стражица, Балчик, Каварна, Девин, Смолян, Тетевен и Лом, но
това не попречи в деня на обмяната всички обменителни пунктове да разполагат с нови пари.

Заедно с пакетите от книжни пари на банковите клонове се изпратиха в запечатани плико-
ве банковите инструкции по провеждане паричната реформа. Постановлението и инструкцията на
Министерството на финансите в проект не можаха да се изпратят с тия пакети поради това, че до
10 май същите не бяха напълно уточнени.

В събота, 10 май, преди обед, се нареди от Централното управление за спиране работата на
клоновете с клиентите на банката, а след обед на банковите служители да бъдат на работа в събо-
та вечерта и в неделя. След приемане на постановлението от Централния комитет на БКП и Ми-
нистерския съвет, Централното управление на банката даде нареждане вечерните каси да преуста-
новят работата.

За правилното провеждане на паричната реформа Ц. У. на банката изпрати на 8 и 9 май
свои пълномощници във всички банкови клонове. За запазване на тайната при изпращане на тия
пълномощници привидно им се възложиха задачи във връзка с работата на клоновете по 218-то
постановление. На 10 май вечерта, след кратък инструктаж по провеждане на паричната реформа,
се изпратиха в окръжните градове част от членовете на Централното управление и началниците на
управления при банката, като отговорници на отделните окръзи.

Изпращането на отговорници за окръзите се оказа особено удачно. Чрез окръжните отго-
ворници Централното управление на банката осъществи непосредствено ръководство и контрол
по провеждане обменяването на парите и обезпечи навременната отчетност по хода на обмяната.

Заместник-председателите на Централното управление се намираха в София и отговаряха
за отделни окръзи на страната. За обмяната в София отговаряше отделен заместник-председател.

През време на обмяната на старите пари с нови вниманието на Централното управление на
банката беше насочено към правилното провеждане работата и отчитане резултатите по обмяната.
Голямо внимание беше отделено също така на своевременното допълнително изпращане на пари
в клоновете, където се явяваше нужда от такива. Благодарение енергичните мерки на заместник-
председателите всички искания за пари бяха навреме удовлетворени. Не се допусна прекъсване
работата по обмяната почти в никой обменителен пункт. Само за по няколко часа беше преустано-
вена работата на единични пунктове в Пазарджишко, Казанлъшко и Поповско. Нуждите от пари в
Попово можеше да бъдат задоволени навреме, ако местните власти бяха поставили своевременно
превозно средство, за да се вземат пари от гр. Русе.

Във връзка с паричната реформа, освен провеждане обменяването на старите пари с нови,
се преизчислиха още на 11 и 12 май разчетните, текущи и заемни сметки на предприятията, орга-
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низациите и учрежденията, а също и влоговите сметки на отделните вложители. Данните по прео-
ценката се виждат от следната таблица:

(старите пари в млн., новите в хил.)

Окръг

бр. стара нова бр. стара нова бр. стара нова бр. стара нова
сума сума сума сума сума сума сума сума

София 3 267 9 619 384 779 1 161 4 636 185 432 3 528 263 8 716 380 166 829
Софийски 1 640 731 29 241 1 239 1 053 42 112 283 8 184 257 13 67
Благоевград 495 483 19 324 525 505 20 199 41 1 20 72 5 27
Врачански 2 129 1 196 47 846 1 369 1 359 54 359 378 18 1 320 170 23 114
Плевенски 3 766 2 040 81 615 969 1 489 59 543 228 17 399 277 25 127
Търновски 2 451 1 604 64 141 538 1 163 46 534 1 418 63 894 770 83 417
Русенски 1 224 1 682 67 266 1 012 1 132 45 285 47 12 420 11 1 6
Коларовгр. 753 659 26 366 630 540 21 586 - - - 25 8 10
Сталински 1 841 1 887 75 487 828 1 519 58 528 - - - 7 3 13
Пловдивски 2 502 998 39 922 1 433 2 272 90 894 - - - 113 20 100
Ст. Загорски 1 014 417 16 694 1 109 798 31 940 - - - 164 27 133
Бургаски 1 038 1 195 47 809 935 1 130 45 255 77 8 53 73 6 29
Хасковски 1 162 1 947 77 861 1 161 946 39 997 142 8 38 28 9 44

23 282 24 458 978 351 12 909 18 541 741 664 6 142 398 12 044 2 347 389 1 916

От 12 май започна изплащането на заплатите. Редовната неотложна текуща работа продъл-
жи в банковите клонове без прекъсване. През дните на обмяната се отпущаха редовно средства за
изкупуване на селскостопански произведения и авансиране на производителите. Работата по кре-
дитирането не се преустанови. На търговските организации, в това число и кооперациите, се отпу-
щаха редовно заеми в рамките на законните им права. Топурдията, която се вдигна от Министер-
ство на вътрешната търговия, пренесена и в разширения пленум на Съюза на работниците по кре-
дита и размяната, намерила израз и във вестник „Труд“, беше насочена към отслабване контрола
на банката и прехвърляне върху същата слабостите и неудачите от работата на търговията.

В клоновете на банката предварителната подготовка по паричната реформа започна след
пристигане на парите и запечатаните пакети с инструкциите на банката и даденото от Ц. У. нареж-
дане за отваряне на пакетите.

Ръководителите на банковите клонове се справиха с възложената им работа. Цялата мате-
рия в инструкциите по провеждането на реформата беше проучена, начертаха се обменителните
пунктове, комплектуваха се бригадите по обмяната, преброиха се изпратените нови пари и се про-
веде работата по преизчисляване на разчетните, текущи, заемни и влогови сметки.

Бяха организирани обменителни пунктове, както следва:

Тек.сметки на частни предпр.Разчетни сметкиТекущи сметки Блокирани влогове на
частни-национализ.

предпр.
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О к р ъ з и в градове в села всичко

обменит. ангажира- обменит. ангажира- обменит. ангажира-
пунктове ни хора пунктове ни хора пунктове ни хора

Сталин 102 494 357 1.068 459 1.562
Коларовград 27 173 172 986 199 1.159
Търново 47 225 293 1.104 340 1.329
Русе 54 234 223 737 277 971
Враца 63 352 428 1.730 491 2.082
Плевен 38 144 238 627 276 771
Хасково 57 239 193 649 250 888
Благоевград 28 218 80 450 108 668
Бургас 51 181 182 569 233 750
Софийски окр. 49 501 290 1.292 339 1.793
Стара-Загора 67 201 195 585 262 786
Пловдив 97 341 362 1.373 459 1.514
София-града 97 940 40 136 137 1.076

Всичко 777 4.243 3.053 11.106 3.830 15.349

Броят и местата на обменителните пунктове се определиха с оглед да се осигури бързото
обслужване на обменителите и да се обезпечи приключването на обмяната в определения срок.

Бригадите с парите, изпратени навреме по определените им места, започнаха обмяната точ-
но в 8 часа на 12 май. Закъснение се допусна в няколко пункта с по половин до един час, като нап-
ример в Балчишко и Ломско.

Работата по ежедневното отчитане резултатите от обмяната, общо взето, се извършваше от
клоновете добре. В някои случаи, като например в Момчилградско, Златоградско, Крумовградско,
Свищовско, Тутраканско, управителите на банковите клонове не обезпечиха задоволителна отчет-
ност. Причини затова бяха неразпоредителността на някои от тия управители и лошите телефон-
ни връзки. Поради неразпоредителност и мудност в работата по обмяната бяха снети временно ка-
то ръководители управителите на Хасковския и Маришки банкови клонове. От страна на Централ-
ното управление бяха положени неимоверно големи усилия за обезпечаване на редовна отчетност.
Всички заместник-председатели по цяла нощ бяха на поста си, събуждаха чрез милицията някои от
банковите управители на клонове, но обезпечаваха редовната отчетност и ръководство по работа-
та на клоновете.

В провеждане работата по обмяната и отчитане резултатите от същата се отличиха също
така особено много окръжните представители на Централното управление на банката в гр. Бургас
– др. Трифон Дончев, в гр. Пловдив – др. Петър Попов, в гр. Плевен – др. Стоян Марков, в гр. Ко-
ларовград – др. Любен Тодоринов.

Обменяването на старите пари с нови приключи точно в 18 часа на 15 май. След 18 часа се
продължи приемането на стари пари само на вечерните каси от търговските организации.

Въпреки разкалване на пътищата и липса на достатъчно превозни средства, прибирането на
бригадите от обменните пунктове в клоновете на банката започна още вечерта на 15 май и продъл-
жи на 16 май, а в отделни случаи в Гоцеделчевско, Кюстендилско – на 17 май.

В инструкцията за работата на банковите клонове беше предвидено обменните пунктове да
предават парите по пачки и торбички. За недопущане на злоупотребления, обаче, се нареди телег-
рафно до клоновете, старите банкноти и монети да се приемат, след като бъдат най-внимателно
преброени. За преброяването и приемането се даде на клоновете срок до 21 май. Мобилизирайки
всички сили в банката и при помощта на учащи се, военни и други, преброяването на парите, об-
що взето, се извърши в срока. Закъсняха с преброяването само клоновете в гр. Пазарджик, Ген.
Тошево, Толбухин, Омуртаг, Тутракан и Силистра. Голяма трудност за срочното извършване бро-
енето на парите представляваха многото обменени стари металически разменни монети.

Удължаването срока за броенето и предаването старите обменени пари на банковите кло-
нове забави и окончателната отчетност. Практиката по безспорен начин показа абсурдността на
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твърдението на някои другари, че окончателна отчетност можело да се представи от банката на
Правителството още на 16 май.

Бригадите по обмяната с незначителни изключения се отчетоха точно. По-големи дефици-
ти в стари пари се оказаха от обменителните пунктове в: Горни Дъбник, Плевенско – 120.000 ле-
ва, Севлиевско – 105.000 лева от два обменителни пункта, Годеч – 89.899 лв.

Обмяната се проведе в цялата страна без инциденти и при пълен ред. Изключение правят
само обменителните пунктове в с. Морозово – Казанлъшки банков район и с. Курило от Софийс-
ки банков район, при които са констатирани кражби на стари пари – от пункта Морозово 500 000
лв., 120 000 лв. от които са подхвърлени и впоследствие намерени, а останалите 380 000 лева не са
намерени. Случаят е предаден на народната милиция за издирване. От пункта с. Курило са открад-
нати 300 000 лева. Крадецът е открит и предаден на прокурора.

Съществен недостатък в работата по обмяната е включването в бригадите, в някои случаи,
на неподходящи лица, което имаше за резултат неправилно завеждане на регистрационни листове
и неправилно съставяне на актове по хода на обмяната. Всички подобни опущения бяха отстране-
ни в банковите клонове, като се уточниха, провериха и съответно коригираха регистрационните
листове и актовете.

За окончателното отчитане на обмяната банковите клонове по схемата на инструкцията по
оперативната отчетност въз основа на проверените регистрационни листове, се даде краен срок 21
май. При енергичното въздействие на Централното управление тоя срок се изпълни.

С изпращане на актовете за хода на обмяната клоновете закъсняха с около 8-10 дни. Това
забави съставянето от страна на Централното управление окончателната отчетност на база прове-
рените пари и счетоводното им изразяване.

Окончателните резултати от обмяната по оперативната отчетност са, както следва:

О б м е н и т е л и брой на Обменени
обменителите стари пари

1. Частни лица
      а) от града 460.224 8.678.543.919
      б) от селото 1.228.726 19.888.482.443

      Всичко 1.688.950 28.567.026.362

2. Предпр., учреждения и организации
      а) по т. 8 от инстр. на М-во на финансите 55.772 3.369.645.834
      б) през време на обмяната - 1.842.050.010
      в) Държавна спестовна каса - 396.367.165

55.772 5.608.063.009

3. Д.С.К. на 11 май – 479 383 005 лв.
1.744.722 34.175.089.371

При проверяване на парите с актове се констатира, че са обменени 34.236.364.174 лв. ста-
ри пари. Тези данни, сравнени с данните от оперативната отчетност, според която обменените па-
ри са 34.175.089.371 лв., показват разлика от 61.274.803 лв. Разликата е резултат на неточности в
оперативната телеграфна отчетност.

По дати обмяната е извършена, както това се вижда от следната таблица:
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Таблицата показва, че на втория ден на обмяната са се явили в обменителните пунктове
най-много лица и са обменени най-много пари. Последният – четвъртият ден са се явили най-мал-
ко обменители и са обменени най-малко пари. Това показва, че всички граждани са имали възмож-
ност да обменят парите си.

Разпределението на обменените стари пари от частни лица, по окръзи и големина на суми-
те за градовете и селата се вижда от приложената таблица.

Средният размер на обменените суми от частните лица по окръзи е, както следва:

Градско население Селско население О б щ о

брой обмен. сред- брой обмен. сред- брой обмен. сред-
обме- сума но на обме- сума но на обме- сума но на

нители хил. обмен. нители хил. обмен. нители хил. обмен.
 лв.  лв.  лв.  лв.  лв.  лв.

Хасково 31 945 776 214 24 293 78 079 2 001 530 25 634 110 024 2 777 744 25 247
Търново 35 685 617 987 17 318 108 066 2 047 523 18 946 143 751 2 665 510 18 548
Бургас 27 473 543 164 19 771 76 612 1 113 185 14 530 104 085 2 656 349 15 913
Враца 33 206 563 981 16 984 162 487 2 204 505 13 567 195 693 2 768 486 14 147
Плевен 35 221 494 136 14 030 139 989 1 984 708 14 178 175 210 2 478 844 14 148
Ст. Загора 35 079 758 940 21 635 106 241 1 923 574 18 106 141 320 2 682 514 48 982
Русе 27 637 456 291 16 510 95 063 1 234 098 12 981 122 700 1 690 389 13 777
Коларовгр. 13 835 304 727 22 026 72 238 1 258 060 17 415 86 073 1 562 787 18 156
Пловдив 45 774 1 141 675 24 941 132 610 2 328 949 17 517 178 384 3 464 624 19 422
Сталин 33 518 581 600 17 352 83 065 1 000 782 12 048 16 583 1 582 382 13 573
София-град 88 695 1 550 346 17 478 25 653 319 307 12 447 114 348 1 869 353 16 348
София-окръг 37 526 633 993 16 295 114 277 1 880455 16 455 151 803 2 514 748 16 566
Благоевград 14 630 255 492 17 464 34 346 597 803 17 405 48 976 853 295 17 423

Всичко 460 224 8 678 546 18 857 1 228 726 19 888 479 16 180 1 688 950 28 567 025 16 914

Средният размер на обменените стари пари от частни лица на глава от населението общо за
страната и в отделните окръзи се вижда от следната таблица:

(в хиляди лева)

№ О к р ъ з и Средно на човек Средно на човек Средно на глава
по от градското от селското от градското
ред население население и селското насел.

1. Хасково 8 346 5 054 5 680
2. Търново 6 867 5 359 5 635
3. Бургас 5 173 3 467 3 878
4. Враца 4 700 3 271 3 486
5. Плевен 4 575 3 961 4 070
6. Стара-Загора 4 438 4 298 4 370
7. Русе 4 264 2 798 3 084
8. Коларовград 4 416 3 584 3 721
9. Пловдив 4 228 3 763 4 001
10. Сталин 4 154 2 786 3 170
11. София – града 3 057 2 752 3 000
12. София – окръга 4 953 3 651 3 911
13. Благоевград 3 992 2 974 3 219

В с и ч к о 4 401 3 735 3 915

Във всички окръзи средният размер на обменените стари пари на глава от населението е
по-голям за градското население, отколкото за селското население.
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Най-голям размер на обменени стари пари, считано на глава от населението, има в Хасков-
ски окръг за градското население и в Търновски окръг за селското население, а най-малък размер
за градското население има в Софийски окръг и в Сталинския окръг за селското население.

Процентното разпределение на броя на частните лица и на обменените стари пари по раз-
мери на сумите и по окръзи се вижда от следната таблица:

№ О к р ъ з и                                 до 5.000 лева             до 15.000 лева            до 50.000 лева             над 50.000 лева                     Всичко

по % от % от % от % от % от % от % от % от % от % от
ред броя на обме- броя на обме- броя на обме- броя на обме- броя на обме-

обме- нените обме- нените обме- нените обме- нените обме- нените
ните- суми ните- суми ните- суми ните- суми ните- суми
лите лите лите лите лите

1. Хасково 35 3 22 9 29 36 14 52 100 100
2. Ст. Загора 39 5 26 13 26 39 9 43 100 100
3. Търново 40 4 25 12 26 40 9 44 100 100
4. Пловдив 42 5 25 12 24 35 9 48 100 100
5. Коларовград 42 4 24 13 26 39 8 44 100 100
6. Благоевград 43 5 25 15 23 38 9 42 100 100
7. Плевен 45 6 28 16 21 40 6 38 100 100
8. Бургас 47 6 20 12 27 41 6 41 100 100
9. София 47 5 24 14 22 36 7 45 100 100
10. Русе 49 7 24 17 21 41 6 35 100 100
11. Враца 51 8 23 17 20 38 6 37 100 100
12. Сталин 51 8 24 18 20 37 5 37 100 100

В с и ч к о 45 5 24 14 23 38 8 43 100 100

Данните в таблицата показват, че 69% от броя на обменителите са обменили едва 20% от
общата сума на обменените стари пари. Това показва блестящите постижения на реформата за
подкопаване материалните опори на остатъците от капиталистическата класа у нас. Така, ако се
вземе под внимание, че мащабът на цените е сто към четири, а обмяната на старите пари се извър-
ши сто към едно, то разликата от сто към три се разпределя според броя на обменителите и разме-
ра на обменените суми, както следва:

По размери                        Обменители Обменени Загуба за
на обменена стари обмените-
та сума пари лите

в млн. лв. в нови
пари

брой % млн. лв. %

1 2 3 4 5 6 7 8

до 5.000 лв. 757.393 45 1.546 15,46 61,84 46,38  5,4
до 15.000 лв. 408.767 24 3.890 38,90 155,80 116,70 14
до 50.000 лв. 390.785 23 10.857 108,57 434,28 325,71 38
над 50.000 лв. 132.005 8 12.274 122,74 490,96 368,22 43

1.688.950 100 28.567 285,67 1.142,68 857,01 100

От таблицата се вижда, че обмяната е засегнала по-чувствително малко на брой обмените-
ли. Само 8% от обменителите понасят 43% от общата сума на разликата между мащаба на цените

Срещу
обмене-

ните
стари
пари в

съотно-
шение
100:1 в
млн. лв.

Ако
обмяната

беше
извърш. по
мащаба на

цените
100:4, то

трябваше да
се изплатят
нови пари
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и на обмяната.
Решението на Партията и Правителството за провеждане на паричната реформа завари в

обрaщение:
банкноти .......................  34.249.467.348 лева
монети ......................... 3.386.215.510 лева
всичко .......................... 37.635.682.858 лева
Обменените стари разменни монети и банкноти възлизат на 34 040 709 424 лева. Същите

по вид и купюри се разпределят, както следва:
монети
    0,50 лв. 1.950.803 броя  975.401,50 лв.
    1 лева  4.085.174 броя  4.085.174 „
    2 лева 10.831.987      „ 21.663.974 „
    5 лева 14.203.676      „ 71.018.380 „
  10 лева 13.815.879      „ 138.158.790 „
  20 лева 4.496.878      „ 89.937.560 „
  50 лева 17.950.355      „ 897.517.750 „
100 лева 1.531.442      „ 153.144.200 „
     В с и ч к о ...................... 1.376.501.229,50 лв.
банкноти
     20 лева 32.807.981 броя 656.159.620 лв.
     50 лева 12.018 „ 600.900 „
   100 лева 46.341,5 „ 4.634.150 „
   200 лева 5.802.434,5 „ 1.160.486.900  „
   250 лева 10.876.404,5 „ 2.719.101.125  „
   500 лева 30.422.224,5 „ 15.211.112.250  „
1 000 лева 9.776.598  „ 9.776.598.000  „
5 000 лева 666.234 „ 3.331.170.000  „
                      В с и ч к о .............. 32.859.862.945 лв.
А всичко обменени монети и

банкноти ..................... 34.236.364.174 лв.

Сумата на непредявените за обмяна стари пари се вижда от следната таблица:

Парично обръщение Обменени Непредявени за
на 11.V.1952 г. стари пари обмяна стари пари

монети 3.386.215.510 1.376.501.229 2.009.714.281
банкноти 34.249.467.340 32.859.862.945 1.389.604.395

37.635.682.850 34.236.364.174 3.399.318.676

За по-вярна представа относно паричното обръщение в надвечерието на паричната рефор-
ма, към същото трябва да се прибави и сумата от 479.383.005 лева на Държавната Спестовна Ка-
са, която банката прие по нареждане на Министерството на финансите на 11 май в съотношение
100:4 и впоследствие същите се преоцениха по решение на комисията при Министерския съвет
100:1. При това положение паричното обръщение фактически беше:

по счетоводството ...................... 37.635.682.858 лева
от Д. С. Каса .............................     479.383.005 лева
                                         Всичко 38.115.065.863 лева
Обменените пари възлизат на ....... 34.286.364.174 лева
от Д. С. Каса ............................. 479.383.005 лева
                                         Всичко ..... 34.715.747.179 лева

За обмяна на старите пари бяха пуснати в обръщение нови пари:
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разменни монети
  1 стотинка 5.687.238 броя за 56.872,38 лева
  3       „ 5.215.042     „ 156.451,26 лева
  5       „ 6.366.982     „ 318.349,10 лева
10       „ 6.801.817     „ 680.181,70 лева
25       „ 6.770.341     „ 1.692.585,25 лева
                                      Всичко ........ 2.904.439,69 лева

Държавни съкровищни билети
1 лев                     19.538.602 броя за 19.538.602 лева
3 лева                   11.027.617    „ 33.082.851 лева
5 лева                     9.552.633    „ 47.763.165 лева
                               Всичко ........... 100.384.618 лева

банкови билети
  10 лева  6.551.297 броя за 65.512.970 лева
  25 лева 2.604.990 броя за 65.124.750 лева
  50 лева 1.323.762 „ 66.188.100 лева
100 лева 266.536 „ 26.653.600 лева
                                Всичко ........... 223.479.420 лева

Или всичко разменни монети, държавни
съкровищни билети и банкови билети за ... 326.768.477,69 лева
Освен това за заплати, пенсии и изку-
пуване на селскостопански произведе-
ния и др. се пуснаха в обръщение нови
пари ................................................. 240.305.522,31 лева
и на 31 май 1952 година паричното
обръщение възлиза на лева .................... 567.074.000.- лева,

което почти отговаря на предварителния план за запълване каналите на паричното обрaщение, пред-
виждащ в края на месеца, след паричната реформа 640 млн. лева парично обрaщение при положение,
че паричната реформа ще се проведе при парично обрaщение 40 милиарда лева стари пари.

Написан в 5 екземпляра
София, 5  ю н и  1952 година
Министър-Председателя – 1
Министър [на] финансите – 1                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Председател БНБ – 2
Кузнецов – 1                                                   /Ат. Мечкаров/

ЦДА, ф. 132П, оп. 2, а.е. 15, л. 1–13. Копие. Машинопис.
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№ 612

ЖАЛБА ОТ ЖИТЕЛКАТА НА ПЛЕВЕН ТОДОРКА БАНКОВА ДО МИНИСТЪРА НА
ФИНАНСИТЕ С ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ ВРЪЗКА СЪС

ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ

Плевен, 25 август 1954 г.

До другаря Министера на финансите
Т   у   к

Ж А Л Б А
от Тодорка Любенова Ат. Банкова

гр. Плевен, ул. Н. Рилски № 58

Другарю Министер,

Личния ми спестовен влог по влогова книжка № 255552/15 март 1943 година на бившата
БЗКБ гр. Плевен, бе блокиран при национализацията на индустриалното предприятие „Балкан“ О.
О. Д[ружест]во гр. Плевен, в което предприятие съпругът ми Любен Атанас Банков бе член. То-
зи ми влог бе неправилно блокиран, понеже е внесен много по-преди създаването на индустриал-
ното предприятие, което се вижда от приложените към настоящето удостоверения: удостоверение
№ 10851 от 5.VIII.1954 год. на Българска народна банка – Плевенски клон, в което се казва, че са
внесени 100000 лева стари пари на 15.III.1943 год., а с удостоверение № 4/944 от 29.VII.1954 год.
на Плевенския окръжен съд в гр. Плевен, се вижда, че О. О. Д[ружест]во „Балкан“ с седалище гр.
Плевен е образувано-регистрирано в дружествения търговски регистър том IХ, стр. 177 с опреде-
ление на  Плевенския областен съд № 72 от 8.II.1944 год., в което дружество е участвал, като член
съпругът ми и което дружество бе национализирано по ЗНЧИМП. Следователно влога ми е съз-
даден една година преди създаването на дружеството, на основание на което се блокира.

Съгласно чл. 8 от ЗНЧИМП считат се принадлежност на национализираното предприятие
........ освен ако се докаже, че тези средства произтичат от източници, несвързани с предприятието.

Многократно съм правила постъпки този ми влог да се деблокира, обаче до днес това не е
сторено. На 5.VIII. т.г. подадох жалба до другаря Министера на Тежката промишленост за също-
то, обаче ми се отговори, че с протокол № 43 т. 15 на специалната комисия искането на Любен
Атанасов Банков да се освободи от блокиране сумата 114985, колкото е бил към датата на нацио-
нализацията, влог в БНБ 2, е решено същата да се деблокира. Това решение не е било одобрено от
Министера на индустрията и няма издадена заповед за освобождаването му. Прилагам оригинал-
ното писмо на поменатото министерство под № Ю-699 от 20.VIII.1954 год.

От всичко изложено до тук, се вижда, че личния ми спестовен влог, който е съществувал
една година преди създаването на индустриалното предприятие, което в последствие е било наци-
онализирано, е неправилно блокиран, ето защо по силата на чл. 8 от ЗНЧИМП, следва да бъде
деблокиран.

Моля бързите Ви нареждания до съответните служби, както и да се нареди до Българска
народна банка, Плевенски клон за деблокиране на влога ми по помената влогова книжка.

гр. Плевен, 25 август 1954 год.
Приложение: 1 удостоверение № 4/944                                 С почитание:
                        1           „              № 10851
                        1 писмо № Ю-699 на МТП                                  Т. Л. Банкова

ЦДА, ф. 163, оп. 85, а.е. 8а, л. 294. Оригинал. Машинопис
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№ 613

ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДО ЖИТЕЛКАТА НА ПЛЕВЕН ТОДОРКА
БАНКОВА С ОТКАЗ НА МОЛБАТА Є ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ

ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ

София, след 25 август 1954 г.

       До
ТОДОРКА ЛЮБЕНОВА АТ. БАНКОВА
ул. „Неофит Рилски“ № 58

гр. ПЛЕВЕН

В отговор на Вашата молба до другаря Министър на финансите, съобщаваме Ви следното:
Съгласно § 32 от Правилника за приложение Закона за национализация на частни индуст-

риални и минни предприятия, ако някой от упоменатите в ал. I на чл. 8 ЗНЧИМП лица възразява,
че средствата по блокираните влогове са добити чрез негов личен труд или от несвързани с пред-
приятието източници, то може в месечен срок от влизане в сила на този правилник да предяви пис-
менно искане пред Комисията по § 26 от същия правилник при Министерството на индустрията,
която разрешава или отхвърля претенцията. Решенията на тази комисия подлежат на одобряване
от Министъра на индустрията, като за целта се подписва от него заповед (ал. III на § 26 от Пра-
вилника).

От приложеното към молбата Ви писмо № 70-699/20.VIII.1954 година на Министерството
на тежката промишленост до Вас се вижда, че Вие сте правили постъпки за освобождаване на вло-
га Ви. Комисията е решила да бъде деблокирана сумата 114.985 лева от влога Ви в БНБ-2, обаче
това решение на комисията не е било одобрено от Министъра на индустрията и не е била издаде-
на заповед за освобождаване на влога, поради което същият е останал блокиран и заварен като та-
къв от паричната реформа, сумите по него подлежат на отнасяне в приход на държавния бюджет,
съгласно т. 12 от 405-то постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП от 10.V.1952 годи-
на за провеждане паричната реформа.

Молбата Ви за ново пререшаване на въпроса относно правилността на блокирания Ви влог и
произхода на сумите по него не може да се уважи, поради липса на законна възможност, тъй като
нито в ЗНЧИМП, нито в Правилника за приложението му са предвидени други инстанции, пред ко-
ито да може да се обжалват решенията на комисията и действията на Министъра на индустрията.

Такова право не е предоставено и на Министерството на финансите.

ПРИЛОЖЕНИЕ: писмо Ю-699 и 2 удостоверения.

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: [- - -]
, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: [- - -]

ЦДА, ф. 163, оп. 85, а.е. 8а, л. 293. Оригинал. Машинопис
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№ 614

МОЛБА ОТ ЖИТЕЛКАТА НА ПАЗАРДЖИК РАЙНА АНГЕЛОВА ДО МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ

Пазарджик, 5 декември 1954 г.

Министерство на финансите, СОФИЯ

МОЛБА
от

Райна Нешева Ангелова, от Пазарджик,
ул. Асен Златарев № 13, актриса в народния

театър на Пазарджик.
ЗА ДЕБЛОКИРАНЕ НА ВЛОГ.

ДРУГАРЮ МИНИСТЪР,

Обясних на министерството на Индустрията – тежка промишленост, с рекламацията си от
8.10.[19]54 г. – Ю-917 – че е съвсем незаконосъобразно и несправедливо, гдето се блокира моя
личен влог в някогашната Пловдивска Популярна банка, възлизащ на 130300 лева стари пари и не
ми се позволява да изтегля остатъка му в размер на 242 лева нови пари, защото още през 1952 го-
дина аз изтеглих 3000 лева нови пари от същия, а нуждите и особенното ми положение на боледу-
ваща и нямаща достатъчно средства, ме кара да гледам на остатъка от споменатите 242 лева, като
на нещо много и съществено за издръжката ми. Комисията по деблокиранията ми отговаря, че нав-
ремето тя била взела становище да освободи (да деблокира) само една част от влога ми в размер
на 44788 лева стари пари, но че и в тази част нейното решение не било одобрено от министъра на
индустрията и затова останал блока на цялата сума от 130300 лева. Същата комисия намира, че не
можела при това положение да ревизира становището на министъра и ме съветва по КОМПЕТЕН-
ТНОСТ да отнеса въпроса до вас. МОЛЯ ДА постановите деблокирането на въпросната сума, за-
щото съм в крайна нужда, поради опериране и още тежко боледуваща и защото каузата ми е съв-
сем законна. Аз не участвувам в работите на моя съпруг Нешо Ангелов; сам той не е национали-
зиран, понеже не притежаваше мелница, а беше наел такава и я използуваше, като национализаци-
ята го завари в това положение; взета бе мелницата на собствениците; национализира се инвента-
ра на съпруга и с това се свърши. АЗ от представените документи доказвах, че влога ми е такъв от
спестения, реализирани от наем на моята собствена къща; спор по това никога не се е водил; къ-
щата и досега е частно моя. Само това стига, за да се разбере, че влога ми е мой личен и не подле-
жи на блокиране, понеже той няма никаква връзка с производственно стопанската дейност на мъ-
жа ми, като бивши мелничар в чужда мелнична инсталация (гледай удостоверения №№ 1330 от
7.6.[19]48 г. на Пловд[ивска] попул[ярна] банка и 10331/[19]48 г. на  финансовото управление).
От тези удостоверения е документирано, че влога ми е комплектуван със суми, които съм получи-
ла от наеми на къщата и че всичко това носи и конекситатеса по време на получаване на сумите,
като тези на дадената ми сума от реквиз[иционната] комисия в размер на 44700 лева. Същото се
вижда и от удост[оверение] № 9309/[19]47 г. на фин[ансовото] управление, че всички наеми са
декларирани от мене навреме и твърде отодавна. Елементарната законност на социалистическото
общество иска правилно и редовно разрешаване на такъв въпрос, когато засяга живота и издръж-
ката на един неин трудов член. Друго заключение е невъзможно, освен едно, че правото принадле-
жи на мене и влога ми трябва да бъде поставен в мое разположение. На това разчитам от вас, кой-
то решава нещата по документации, а не по настроение. Приложение: три удостоверения и писмо-
то на комисията по деблокиране на влогове от министерството на тежката промишленост.
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Пазарджик, 5,12,[1]954 г.                            С УВАЖЕНИЕ: Р. Ангелова

[Върху документа – надпис:]
Др. Станишева
За предаване в ДСК, М[инистерст]вото на пром[ишленост]та да ни съобщи какво е решението на
комисията [...] и има ли заповед.
     [- - -]
7/12 [19]54 г.

ЦДА, ф. 163, оп. 85, а.е. 8, л. 147. Оригинал. Машинопис

№ 615

ПИСМО ОТ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
СЪС СВЕДЕНИЯ ЗА БЛОКИРАНИЯ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА

ЧАСТНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ НА ЖИТЕЛКАТА
НА ПАЗАРДЖИК РАЙНА АНГЕЛОВА

София, 21 декември 1954 г.

ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА
             Юрисконсултство
                     № 34922
             21.ХII.[19]54 [г.]

До
Министерството на финансите

Управление „Парично обръщение и кредит“
т   у   к

На № УПК-6616/9 т.м.

Приложено връщаме Ви изложението на Райна Нешева Ангелова от гр. Пазарджик със
следните сведения:

Влога на молителката е блокиран при Държавна спестовна каса – Пловдивски клон на ос-
нование писмо № 1153 от 18.II.1954 г. на Българска народна банка 2/252 – Пловдивски клон, съг-
ласно писмо № 15456 от 30.ХII.[19]53 г. на БНБ – Центр[ално] управление София, като член на
национализираното предприятие мелница „К. М. Томасян – Пловдив“. Какво е било участието на
молителката и нейния съпруг в национализираното предприятие, ДСК – Пловдив не може да опре-
дели, тъй като в писмото на БНБ това не е казано.

На 23.ХII.1947 г. влогът на молителката е възлизал на 130.000 лв. (стари). След тая дата до
паричната реформа по влога няма движение, а само е олихвяван. Паричната реформа е заварила
сумата 149.495 лв. (стари), преоцени като спестовен влог, тъй като на партидата не е било отбеля-
зано, че влогът е блокиран по ЗНЧИМП. ДСК – Пловдив е третирала влога като спестовен и сво-
боден и е допуснато теглене по него. На 9.VI.1953 г. в ДСК – Панагюрище са изтеглени 3.000 лв.
Остатъкът по влога днес е 242.42 лв. Този остатък е блокиран едва през 1954 година, след писмен-
ното нареждане на БНБ. Той не е отнесен още в приход на държавата поради заведената от моли-
телката преписка.

–––––––––
1 изложение.                Държавна спестовна каса

      Централно управление
Юрисконсулт: Зам.-председател:
П. Мумджиев Ил. Костов

[Върху документа – надпис:]
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Др. Станишева
За отговор, че влога следва да се отнесе в приход на държавния бюджет, а за изтеглените суми да
се отнесе до ДСК.
[- - -]
24/12 [19]54 г.

ЦДА, ф. 163, оп. 85, а.е. 8, л. 141. Оригинал. Машинопис

№ 616

ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДО ЖИТЕЛКАТА НА ПАЗАРДЖИК РАЙНА
АНГЕЛОВА С ОТКАЗ НА МОЛБАТА Є ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЛОКИРАНИЯ Є ВЪВ
ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ И ИНДУСТРИАЛНИ И

МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРИЧЕН ВЛОГ

София, след 21 декември 1954 г.

      ДО
РАЙНА НЕШЕВА АНГЕЛОВА
ул. „Ас. Златарев“ № 13

гр. ПАЗАРДЖИК

       КОПИЕ: ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА
Централно управление
Юрисконсулт
На № 34922/21.ХII.1954 г.

 Т   У   К

В отговор на молбата Ви до Министерството на финансите Ви съобщаваме следното:
Тъй като Вашият съпруг е бил участник – член на национализираната мелница „К. М. То-

масян“ – Пловдив, Вашият влог е подлежал на блокиране по силата на чл. 8 от Закона за национа-
лизация на частни индустриални и минни предприятия, макар блокирането да не е било формално
извършено.

Вам е било известно това, поради което сте правили постъпки пред специалната комисия
при бившето Министерство на индустрията за освобождаване на влога Ви, но молбата Ви не е би-
ла уважена, за деблокирането му не е била издадена заповед на Министъра на индустрията и вло-
гът Ви е останал блокиран.

Паричната реформа заварва този Ваш влог блокиран във връзка с национализацията и су-
мите по него следва да се отнесат в приход на държавния бюджет по реда на т. 12 от 405-то пос-
тановление на Министерския съвет и ЦК на БКП от 10.V.1952 год. за провеждане на паричната
реформа.

Паричната реформа е еднократен акт, по силата на който паричните средства се преоценя-
ват така, както са заварени в деня на провеждането є, като във връзка с това, корекции не могат да
се извършват сега.

При това положение, искането Ви за освобождаване на влога Ви не може да се уважи, по-
ради липса на законна възможност.

Що се отнася до изтеглените суми от блокирания Ви влог, Ви съобщаваме, че последните не
следва да възстановявате, за което следва да се явите в ДСК – Пловдив за уреждане на въпроса.

, НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ: [- - -]
  , НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: [- - -]

ЦДА, ф. 163, оп. 85, а.е. 8, л. 140. Оригинал. Машинопис
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№ 617

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА В МОСКВА НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ФИНАНСИТЕ САВА ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ НЕШО

ЦАРЕВСКИ С МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ НА СССР ГОРБУЗОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНАТА БАНКА НА СССР А. КОРОВУШКИН ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1962 ГОДИНА

Москва, 16 март 1961 г.

ПРОТОКОЛ
за срещата с Министъра на финансите на СССР

на 16.III.1961 г. – 10 часа
Присъствуваха от съветска страна:
1. Министърът на финансите на СССР – др. Горбузов
2. Председателят на Госбанк – др. Коровушкин
3. Зам.-министърът на финансите др. ...................
4. Зам.-председателят на Госбанк – др. Воробьов
и други работници от Министерството на финансите.
От българска страна присъствуваха другарите
Сава Дълбоков – първи зам.-министър на финансите и
Нешо Царевски – зам.-председател на БНБ.
След разменените приветствия от двете страни др. Сава Дълбоков изложи целта на насто-

ящето посещение и постави основните въпроси, които интересуват нашата страна. Отначало той
изложи накратко каква подготовка е извършена у нас във връзка с предстоящия обмен на парите.
След това той посочи, че нашата страна не разполага с достатъчно опит и квалифицирани кадри и
затова се е наложило да бъдат поискани съветски специалисти и да бъде поискана настоящата кон-
султация по някои важни въпроси, възникващи в процеса на подготовката на паричната реформа.

Той подчерта, че нашата страна се нуждае на дадения етап от подготовката от разясняване-
то на следните основни въпроси:

1) Определяне методологията за изчисляване на покупателната сила на бъдещия лев и от-
тук начина на определяне на неговото златно съдържание и валутен курс.

2) Определянето на новия мащаб на цените в България.
3) Реда и техниката на определението и преминаването към новите цени.
4) Подробности по подготовката и провеждането на паричния обмен.
5) Какви възможности съществуват за отпечатването на новите банкноти и насичане на

част от монетите в СССР.
Освен тези основни въпроси, свързани с паричната реформа, др. Дълбоков поиска инфор-

мация и по следните въпроси:
1. Координация на работата на валутните органи при Министерството на финансите, Гос-

банк и Министерството на външната търговия, как се разпределя работата между тях и как се осъ-
ществява валутният контрол.

2. По изменението на фабрично-заводските цени и въпроса за фонда на предприятието.
3. Относно предстоящето намаление на щата на административно-управленческия апарат.
Министърът на финансите на СССР др. Гарбузов в своя отговор изрази готовността си да

бъдат определени специалисти от апарата на Министерството на финансите и Госбанк, които да
осветлят тези въпроси и ни запознаят с основните материали по тях. Беше натоварен зам.-минис-
търът др. ................. съвместно с нас да разработи програмата за тези срещи. (Програмата е по-
местена на стр. 2).

Др. Гарбузов подчерта, че при разработката на въпроса за покупателната сила на рублата
съветските другари са приложили следния метод:

1. Взели са цените на средствата за производство
а) в СССР
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б) в С А Щ
При съпоставянето на тези цени се е получило съотношението на покупателната сила на

рублата към долара, измерена в цените на средствата за производство. При това съпоставяне се е
получило едно съотношение – примерно 1 долар = 0,60 нови рубли.

2. Цените на средствата за потребление, също така:
а) в СССР
б) в С А Щ
При съпоставянето на тези цени се е получило друго съотношение между покупателната

сила на долара и рублата – примерно 1 долар = 1,2 нови рубли.
3. Цените на услугите
а) в СССР
б) в С А Щ
При съпоставянето на тези цени се е получило трето съотношение между покупателната

сила на рублата и долара, примерно – 1 долар = 0,30 нови рубли.
Претеглена е структурата на националния продукт в САЩ и СССР както по отделни произ-

водства, така и по посочените три групи. В резултат на това се е получило, че средната покупател-
на сила на рублата към долара се движи между 80–90–100 копейки за долар. Той посочи, че кога-
то американските специалисти докладвали в Държавния департамент на САЩ своите изчисления,
преди още СССР да беше обявил новия курс на рублата, те също така са подчертали категорично,
че покупателната сила на долара ще се равнява на покупателната сила на 80–100 нови копейки, т.е.
ще бъде някъде между тези граници.

По-нататък др. Гарбузов подчерта, че по негово мнение нашата страна правилно се е ори-
ентирала след промяната в СССР също така да бъде повишен мащабът на цените в България и на-
годен курсът на лева към новите условия, без да се извършва девалвация, което би дало лош вът-
решен и външен политически ефект в един момент, когато нашето стопанство се намира в голям
възход. Необходимо е сега да се обмислят умно и задълбочено всички въпроси и се проведе доб-
ре паричната реформа.

Той подчерта, че в резултат на реформата в СССР са ликвидирани дотациите на външно-
търговските предприятия, че съветските цени на едро се равняват вече в цяло на световните цени,
което дава възможност пряко да се съпоставят вътрешните и международни цени.

Необходим е и за нас реален валутен курс, при който ще изчезнат дотациите и излишното
раздуване на бюджета.

Реформата е дала голяма икономия и в печатането на пари.
След обявяването на паричната реформа в СССР известно време се наблюдава процес на

изтегляне парите от спестовната каса и увеличаване на стокооборота. По-късно населението се ус-
покоява и влоговете в спестовната каса се увеличават още преди самия обмен. Този страх на насе-
лението е оправдан като се има предвид, че досега не е имало парични реформи в света, коита да
не ощетят населението в една или друга степен.

Др. Гарбузов подчерта, че в СССР е извършена огромна работа по партийна, държавна,
профсъюзна, комсомолска и пр. линия по отношение на изменение цените на колхозния пазар.
Проведена е голяма разяснителна работа пред колхозите да снизят веднага цените на колхозния
пазар също така 10 пъти. Иначе имаше опасност да останат високи цени на колхозния пазар. В ре-
зултат на тази работа цените на колхозния пазар бяха намалени веднага след реформата също та-
ка 10 пъти. Това е изключително важно мероприятие за нашата страна.

По отношение на поставения от нашата страна въпрос дали е целесъобразно едновременно
с паричната реформа да се проведе реформа и на фабрично-заводските цени и известно коригира-
не на някои цени на дребно, др. Гарбузов почти недвусмислено заяви, че на него му се струва та-
кова смесване на различни задачи за доста опасно, защото то ще породи много допълнителни въп-
роси.

Освен това, ако ние мислим да обявяваме реформата предварително и да изменяме някои
цени, то паниката ще бъде голяма, защото цените ще засегнат населението и то ще започне да тър-
си начин за бързо реализиране на своята парична маса.

При обмена в СССР трябваше да се ангажират хиляди хора в цялата страна по преизчисля-
ване на прейскуранти, спестовни влогове и т.н. и това не можеше да остане в тайна. Затова рефор-
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мата беше обявена предварително.
В СССР също се готви изменение на фабрично-заводските цени, но то ще влезе в сила от

1.I.1963 г. Това мероприятие нарочно не беше свързано с паричната реформа.
Съветските другари смятат, че въпросът за паричната реформа не бива в никакъв случай да

се смесва с каквито и да било ценови въпроси – нито на едро, нито на дребно. Най-добре би било,
ако изменението на цените се извърши преди реформата и след това цените да се запазят вече не-
изменни.

При определяне на новия мащаб на цените в СССР са изхождали и от съображението най-
малката монета да не бъде толкова дребна, че да не се връщат остатъците при покупко-продажба-
та, т.е. да се извършва пълно разплащане. И това се е получило. Гражданите сега настояват да по-
лучат и последната копейка при разплащането.

Подготовката на реформата е била доста тежка задача. В течение на 7 месеца са разглежда-
ни и изготвяни само преискурантите на цените.

По отношение на съкращаването на държавния апарат др. Гарбузов подчерта, че в СССР е
извършено вече голямо съкращение и има внесено ново предложение за съкращение с 10% апара-
та на съюзните министерства и други учреждения. Готвят се и други мероприятия.

В автобусите, тролейбусите и трамваите вече няма кондуктори, а плащането става съзна-
телно в специална каса. В резултат на това постъпленията са намалели, тъй като някои не плащат,
но в цяло има икономия от снемането на кондукторите. В тази работа се вмесва вече населението,
комсомолските организации и т.н. Расте съзнанието на хората.

По отношение на проблема за фонда на предприятието в СССР също работят и др. Гарбу-
зов заяви, че при нужда те биха могли да ни пратят специалисти.

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 25, л. 155–162. Оригинал. Машинопис.

№ 618

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 16 МАРТ 1961 Г. В МОСКВА РАЗГОВОРИ НА ПЪРВИЯ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ САВА ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ НЕШО ЦАРЕВСКИ С НАЧАЛНИКА НА УПРАВЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНИ
ДОХОДИ“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА СССР МИРОСЧЕНКО ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ЦЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1962 ГОДИНА

Москва, 16 март 1961 г.

ПРОТОКОЛ
за разговорите с др. Кривенко – началник управление Госдоходов и др. Мирошниченко –

зам.-началник на същото управление
на 16.III.1960 [1961] г. в 15 часа

С тези другари беше воден разговор относно техниката при определянето и въвеждането на
новите цени във връзка с реформата.

Съветските другари подчертаха, че работата по определянето на нови цени има огромна
техника и ще се срещнат големи трудности. Затова в СССР подготовката е започнала много отра-
но. По въпроса за преизчисляване на цените в СССР са започнали работа 5 месеца преди обявява-
нето, т.е. от самото начало на 1960 година. В тази работа са били впрегнати много специалисти от
Госплана, Министерството на финансите и други ведомства. В резултат на това всички прейско-
ранти са били преразгледани и определени новите цени, до 1.Х.1960 г. са били отпечатани всички
нови прейскоранти, до 1.ХI.1960 г. те са били разпратени до всички търговски и други организа-
ции по места. Преизчислени са били всички цени на едро и дребно, услуги, квартири, електроенер-
гия, такси, спестовни влогове, застраховки и т.н. Преизчисляването е извършено въз основа на
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строгото указание на съветското правителство да не се засягат интересите на населението и да не
губи държавата.

Наложително е у нас да се създадат по подобие на СССР отделни комисии по всички проб-
леми, като се знае точно кой за какъв въпрос отговаря. Представител на Министерството на фи-
нансите следва да оглавява работата на отделните комисии и отделните хора, пред когото те ежед-
невно да се отчитат. Необходимо е също така въпросите на цените да се пренесат в Комитета по
труда и цените, който да разработва всички прейскоранти. Към него следва да се заделят и някол-
ко души от Министерството на финансите, които да се считат просто командировани там за цяло-
то време на подготовката. В работната група следва също така да се включи представител на Ко-
митета по труда и цените.

Всички нови цени в новите прейскоранти в СССР се визират предварително от представи-
тели на Госплана и Министерството на финансите и тогава се пускат под печат. У нас това ще се
върши и от Комитета по труда и цените.

Необходимо е също така да се организира предварително не само подготовката на новите
прейскоранти, но и тяхното своевременно отпечатване – хартия, печатници, отговорници, разпра-
щане и т.н.

Това изисква също така да се обяви предварително реформата, защото не е възможно да се
ангажират в работа толкова много хора и да се запази подготовката в тайна. От друга страна – не
е възможно да се подготвят всички тези въпроси добре и задълбочено, без да се привлечат повече
хора.

По-нататък съветските другари очертаха основните трудности, които те са срещнали при
установяването на новите цени и които несъмнено ще се явят и у нас. Тези трудности се свеждат
към следното:

Подценява се от някои другари тази работа и се счита, че няма нищо сложно в това да се
преизчислят цените 1 : 10. На практика тук се проявяват доста много трудности.

1) Много от стоките имат незакръглени цени. При намаляването им 10 пъти необходимо е
те да бъдат закръглени, за да става плащането най-малко с цели копейки. Например отделни сто-
ки имат цени 1,23 р[убли], 1,28 р., 1, 25 р., които цени след реформата следва да бъдат съответно
12,3 копейки, 12,8 копейки, 12,5 копейки. Съветското правителство приело решение закръгляване-
то от 0,1 до 0,4 копейки включително да се извърши в полза на населението, а от 0,5 до 0,9 копей-
ки – в полза на държавата, т.е. в първия случай да се намалят цените, а във втория – да се увели-
чат. В горния случай цените ще бъдат съответно 12 копейки, 13 копейки и 13 копейки.

Този принцип е бил приложен почти изцяло с изключение на някои стоки, при които 0,5 ко-
пейки са закръглени към снижаване, т.е. цена от 1,25 р. се превръща в 12 копейки (вместо в 13 ко-
пейки). Към тези стоки се отнасят някои видове хлебни изделия, стоки за детско потребление и
други масови стоки.

2) Цените на много стоки са кръгли, но те са определени за 1 кгр. Когато обаче граждани-
те купуват по-малки количества – 100, 200, 300 и т.н. грама, цената не е закръглена.

Например 1 ктр масло = 28,5 р. стара цена.
Нова цена 2 р. 85 коп[ейки], но за 100 грама трябва да се платят 28,5 копейки. Това налага

да се закръгли цената на 100 гр., което от своя страна изисква да се закръгли цената и за 1 кгр, за
да има единство в цените както на цял килограм, така и на по-малки части. Затова цената на мас-
лото закръглена на 29 р. = 2,9 нови рубли.

Цената на захарта = 10,7 рубли или 1,07 нови рубли. Тази цена закръглена на 1,06 рубли,
за да се създаде възможност за деление на 1/2 кгр., тъй като продажба на 100 гр. е почти изключи-
телно явление.

При закръгляването на тези цени следва да се изхожда преди всичко от това на какви коли-
чества населението купува. Едно ще бъде положението при салама, месо, луканки и др., които се
купуват в различни количества, включително и по 100 гр., и друго – при стоките, които се купуват
само до 1/2 кг или 1 кг.

Въпреки че цената на захарта не дава възможност да се продава по 100 гр., то дадено е на-
реждане на търговските работници, когато по изключение гражданин поиска да купи 100 гр., да му
се тегли за 10 коп. 96 грама или за 11 копейки 104 грама (примерно), т.е. тук регулирането може
да става и чрез теглото.
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2 [3]) Има стоки с много ниска цена – няколко копейки.
Например, тетрадки от 17 и 13 копейки. Ако техните цени се закръглят по общото правило,

първите ще струват 2 нови копейки, а вторите – 1 копейка, което означава голямо процентно уве-
личение цената на първите и голямо намаление цената на вторите. В тези случаи е взето решение
новата цена да бъде установена не за единица, а за няколко бройки. В горния случай цената на
първите тетрадки е определена

3 броя = 5 копейки (вместо 5,1 коп.), а на вторите –
3 броя = 4 копейки (вместо 3,9 копейки).
Подобно е положението с цените и на такива стоки като копчета, игли и т.н.
Това са основните изменения на цените при реформата. Никакви други изменения на цени-

те не са правени, защото според съветските другари това би компрометировало самата реформа.
Ще се появи мнение в народа, че реформата се прави с цел, за да се повишат цените.

Съветските другари заявиха, че някои цени на едро закръгляли в по-големи мерки (10 м.)
или стойности.

Значителни трудности се срещнаха и при установяване новите цени на услугите.
а) Транспорт. При определяне новите тарифи не се срещат трудности в случаите, когато

цената е определена за цялото разстояние и е закръглена. Значителни трудности има, когато цена-
та се определя в зависимост от разстоянието. За да отстранят това, съветските другари още в про-
цеса на подготовката направили някои изменения в тарифите, като ги определили за други разсто-
яния, където те стават кръгли. Те смятат, че е по-добре, ако се налагат и у нас такива изменения,
те да бъдат извършени до самата реформа и да не се смесват с изменението на мащаба на цените.

Те считат, също така, че и увеличението на някои заплати у нас не бива да се свързва с ре-
формата, а да се извърши до нея или след нея.

б) Битови услуги. В тях също така има много малки цени за дребни услуги и е необходимо
предварително да се обмисли закръгляването на цените им, което да се извърши до реформата.

в) В СССР са срещнати някои трудности по изменението на квартирните наеми, които се
определят на 1 м2. Така например, ако наемът е 1,32 р. за 1 м2 и тази сума се закръгли в нови 13
копейки, ще се получи значителна загуба, защото никой не живее на 1 м2, а на 30–40–50 м2. Зато-
ва тук е оставена старата цена без закръгляване, като закръгляването се извършва в цяло за наема
на квартирата.

Например, ако лицето ползува 50 м2 по 13,2 коп. = 660 копейки = 6 рубли и 60 копейки.
Ако при това умножение се получи не кръгла сума в копейки, например 51 м2 по 13,2 коп. = 6 р.
73,2 коп., сумата се закръглява на 6 р. и 73 копейки.

Аналогично е положението с цените на лекарствата. Например в една рецепта има 5–10 ви-
да лекарства, които се оценят в нови рубли без закръгляване.

Така, влизат лекарства А    - 0,3 коп.
Б    - 1,2 коп.
В    - 0,7 коп.
Г    - 0,9 коп.
Д    - 2,4 коп.
Е    - 5,2 коп.
З    -
–––––––––––––––

Всичко:        10,7 коп.
Тази сума се закръглява общо за цялата рецепта на 11 копейки.
По отношение на хляба цените са определени така, че да може свободно да се купува и 1/2

кгр. Цените 12, 14, 18 и т.н. копейки за 1 кг могат да се прилагат и 1/2 кгр. съответно 6, 7, 9 и т.н.
копейки. Но ако цената е 13 копейки, то за 1/2 кгр. следва да се платят 6,5 коп. Затова е дадено за-
дание на производството да произвежда хлябове от този тип не от 1 кгр., а от 933 грама, които
имат нова цена 12 коп., а за 1/2 хляб – 6 коп.

По такъв начин окръгляването на цените се регулира и чрез теглото и количеството на сто-
ките.

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 25, л. 163–169. Оригинал. Машинопис.
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№ 619

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА В МОСКВА НА 17 МАРТ 1961 Г. НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ САВА ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БНБ НЕШО ЦАРЕВСКИ СЪС СЪВЕТСКИТЕ ФИНАНСОВИ СПЕЦИАЛИСТИ СЛАВНЫЙ

И МАКСИМОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНА
РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1962 ГОДИНА

Москва, 17 март 1961 г.

П Р О Т О К О Л
за срещата с другарите Славный и Максимов

на 17.III.1960 [1961] год. в 10 часа – беседа относно мащаба на цените.

Другарите подчертаха, че изменението на мащаба на цените не е такова крупно мероприя-
тие като паричната реформа от икономическа гледна точка, но по отношение на техниката то е
много по-сложно, защото се е наложило да бъдат преизчислени всички сметки в народното сто-
панство и всички оценки.

Провеждането на това мероприятие в СССР има два етапа:
а) Етап на секретна подготовка, когато се решават основните принципни въпроси, размерът

на изменението на цените, срокът и т.н.
б) Етап след обявяването на изменението от др. Хрушчов, когато се привличат маса специ-

алисти и се възлага огромна работа на всички ведомства и учреждения.
През време на секретната подготовка се решава срокът и датата за провеждане на реформа-

та, извършва се значителна подготовка по линията на паричното обръщение (определяне вида и
формата на новите пари, изчислява се структурата на паричното обращение, решава се какво да
бъде съотношението между монети и банкноти и т.н.).

Повишаването на мащаба на цените води до увеличаване относителното тегло на монетите
в обема на паричното обращение. Затова трябва да се прецени в какъв срок могат да се изготвят
необходимите монети и др. Необходимо е също така да се определи структурата на монетите в об-
ращение – какво количество монети следва да се пуснат по 1, 2, 3 и т.н. копейки (стотинки). Това
има значение и за монетния двор, защото сеченето на монети ще му отнеме много време.

При сеченето на монети следва да се насечат и резервни количества, защото структурата на
паричното обращение постепенно ще се установява на практика и трудно може да се предвиди от-
рано както скоростта на паричното обращение, така и относителното тегло на отделните монети и
банкноти. Съветската практика показа, че населението е посрещнало някои монети като интерес-
на новост и ги задържа в себе си. Това забавя обращението им и налага да се пуснат повече таки-
ва монети, макар че в цяло монетите в СССР имат сега по-голяма обращаемост от предполагаема-
та преди и затова относителного тегло на монетите е около 5% (или максимум 7%), а не 10%, как-
то се е предполагало.

Защо съветските другари са избрали новия мащаб в размер 1 : 10?
При решаването на този въпрос са преобладавали преди всичко вътрешните, а не външни-

те фактори. Съветските другари са изхождали от вътрешните потребности на страната.
Главните мотиви при избирането на мащаба 1 : 10 са били следните:
а) Историческото развитие на мащаба на цените в СССР. Още в началото на възстанови-

телния период в СССР значително се снижава мащабът на цените. В периода на индустриализаци-
ята неизбежно са били пуснати повече пари в обращението, отколкото е било необходимо – уве-
личение на заплатите, за да се привлечат работници в промишлеността, но не стигат стоки и това
се балансира с неизбежното повишаване на цените. След това идва Великата отечествена война,
която също води до нова обезценка на рублата. Всичко това довело до силно снижаване мащаба на
цените в СССР.

При определянето на новия мащаб се е изхождало от решението да се възстанови ценност-
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та на рублата, която тя е имала към 1928/29 година и това е постигнато, но и сега рублата има по-
купателна сила два пъти по-малко от 1913 година.

Следва и в България по мнението на съветските другари да се проучи добре историческата
тенденция в развитието на лева при взимане решение какъв нов мащаб да се възприеме.

б) Укрепване ролята на рублата в системата на Хозрасчета.
Старите цени се изразяваха в големи количества рубли и затова не само копейката, но и от-

делната рубла губят значението си в дейността на предприятията. Когато тон метал струва някол-
ко хиляди рубли, то на копейката и рублата не се обръща внимание въобще. Това налагаше да се
повдигне ролята на рублата в народното стопанство.

Особено голямо значение тук има нивото на цените на едро.
в) Технически съображения. Практически много е трудно да се измени мащабът на цените

7, 8, 11, 12, 13 и т.н. пъти. Това би предизвикало огромна техническа работа, докато сега само се
премества един десетичен знак в преизчитането на цените и т.н.

Това бяха основните три съображения, поради които се възприе мащаб 1 : 10. Това са съ-
ображения икономически, за укрепване рублата и усилване ролята є в народното стопанство, тех-
нически съображения и др.

Вторият проблем е избирането на момента за провеждане обмена на парите и изменение
мащаба на цените.

Нуждата от изменение съществува отдавна за СССР, но нямаше условия (например 1949-
52 година). В СССР тогава не бяха урегулировани въпросите на заплатите, в отделните предпри-
ятия имаше по няколко системи за заплащане на труда и т.н. Сега в основни линии този въпрос е
решен. Системата на заплащане труда е упорядъчена.

Известно значение са имали и международните и политически съображения. Много от ва-
лутите на капиталистическите страни повишиха своя мащаб. Франция го увеличи 100 пъти.

След като бяха подготвени условията за това мероприятие и се реши по принцип, че то ще
бъде проведено, оставаше да се избере датата. Решено беше изменението да се извърши от
1.I.1961 год. като най-удобна с оглед на това, че бюджетът, народностопанският план и др. за го-
дината няма да се изменят. Съветските другари считат, че не [е] удобно това изменение да се из-
вършва през годината. Най-добре е в началото на годината. Те даже смятат, че е хубаво да се про-
веде и в началото на петилетката, когато това е възможно с оглед да не се изменят оценките и по-
казателите на плана в процеса на неговото изпълнение.

По-нататък съветските другари подчертаха, че изменението на фабрично-заводските цени
не бива да се свързва с реформата, а да се извърши до или след нея. Ние подчертахме, че предпо-
читаме това да стане преди реформата с оглед да бъде създаден по-реален курс на лева.

В СССР са работили 1,5 година до реформата, за да уредят всички технически въпроси.
По относителния дял на монетите в паричното обращение съветските другари посочиха, че

това зависи от редица фактори, които трябва да се изучат в България.
а) От относителния дял на продоволствените и промишлени стоки в стокооборота, тъй ка-

то продоволствените стоки изискват повече монети за обращението. В тях е по-характерна покуп-
ката на дребни количества.

б) от относителния дял на селското население. Колкото то заема по-голям дял, толкова по-
вече монети са необходими, защото селяните работят повече с монети и по-дълго ги задържат. Те
правят по-дребни покупки, които се обслужват с монети.

В периода на обмена във всеки банков клон са необходими две хранилища – едно за стари-
те пари и друго за новите. Парите в първото ще нарастват, а във второто ще намаляват. Тези па-
ри трябва да се развезат предварително.

Необходимо е новите монети да се отличават рязко от старите, за да не стават грешки, зло-
употреби, оплаквания и т.н. Желателно е да носят и новия надпис на републиката (Българска со-
циалистическа република).

Новите автомати трябва предварително да се нагодят и да не могат да работят със стари
монети. Този въпрос следва от рано да се решава.

Стои също така проблем каква да бъде най-малката монета – 1 копейка или 0,5 копейки. В
СССР има искания от населението за 0,5 коп. и не е чудно такава да се въведе след време. Ако се
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въведе у нас 0,5 ст., ще възникне въпросът за размера на всички останали монети, тъй като 0,5 ст.
не може да бъде съвсем малка монета, а това ще наложи да се увеличи диаметърът и теглото на
всички останали, за да има по-значителна разлика между тях.

Ние подчертахме, че считаме 0,5 ст. неудобна монета, с което съветските другари се съгла-
сиха.

Етапите на подготовката и организацията на работата в СССР са били следните:
1. Президиумът на ЦК на КПСС разгледал и решил следните основни въпроси:
а) Определяне мащаба на цените
б) Определяне валутния курс
в) Определяне срока и датата на обмяната
г) Подготовка на печатането на банкнотите и сеченето на монетите.
2. Министерският съвет след това поема вече подготовката и решава всички въпроси.
а) Порядък и организация на разчитането на цените, тарифите, доходите, спестяванията,

застрахователните операции, кредитите и т.н. Там се решава на кого какво да се възложи, в какви
срокове да се извърши и т.н.

Обсъждал се въпросът за запазване на първо време старите ценоразписи, като се прилагат
само със съкращение на един знак, но се решава да бъдат отпечатани нови.

През време на работата по всички възникнали въпроси комисията се обръща към Минис-
терския съвет.

След принципното решение на Президиума на ЦК на КПСС веднага се пристъпило към пе-
чатането на банкноти и сеченето на монети, без да се изчаква решението на Министерския съвет.

Съветските другари считат, че има голямо значение това мероприятие да се обяви и изясни
от висока трибуна пред населението, т.е. в подходящо изказване на първите наши ръководители,
подобно на това, което те направиха на V сесия на Върховния съвет.

Освен това, трябва предварително да се изготвят статии за печата (списания, вестници и
пр.), които веднага да се пуснат след обявяването. Освен това те са изготвили предварително и
брошурка за „Новия мащаб на цените“, която са пуснали веднага след обявяване на реформата.

Съветските другари считат, че е необходима голяма предварителна подготовка, но самият
обмен следва да се извърши в един по-продължителен период – примерно 3–6 месеца, за да се под-
чертае с това, че държавата няма намерение никого да излъже, да се види, че това мероприятие се
провежда най-спокойно, което го отличава от паричната реформа. В СССР въобще избягват сама-
та дума реформа, повишение или понижение на цените и т.н. Те говорят само за изменение маща-
ба на цените, златното съдържание и курса, с което искат да отличат това мероприятие от рефор-
мите, които като правило целят да изтеглят от населението част от излишната парична маса.

В СССР се е обсъждал въпросът за обмен в течение на 6 месеца, но се е решило за 3 месе-
ца. Фактически още до края на януари 1961 година почти всички пари са били обменени.

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 25, л. 170–178. Оригинал. Машинопис.
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№ 620

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА В МОСКВА НА 18 МАРТ 1961 Г. НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК-
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ САВА ДЪЛБОКОВ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БНБ

НЕШО ЦАРЕВСКИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА БАНКА НА СССР
А. КОРОВУШКИН И ЧЛЕНОВЕ НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА БАНКА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНАТА В СССР ПРЕЗ

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1961 Г. ПАРИЧНА РЕФОРМА

Москва, 18 март 1961 г.

П Р О Т О К О Л
за срещата в Госбанк на 18.III.1961 г. –  10 часа относно работата на банката

във връзка с реформата.

Отначало ние се срещнахме със зам.-председателя на Госбанк др. Воробьев и други работ-
ници от Госбанк.

Др. Воробьев разказа, че Госбанк е участвувала в решението на всички въпроси и на всич-
ки етапи. По оценка на ЦК на КПСС и Министерския съвет обменът на парите в СССР се извър-
шва успешно. Имало е някои слухове, но те са били бързо отстранени благодарение работата на
съветските органи. В някои републики пуснали слух, че от 1.IV.1960 год. и 15, и 20 коп[ейки] съ-
що ще имат стойност по номинала и населението почва да ги задържа. Друг слух, че обменът ще
продължи само няколко дена и след това старите пари не ще се изкупуват и т.н.

Още в януари 92% от парите са били вече обменени.
При изготвянето на новите пари [е] взето предвид, че ролята на дребните знаци ще се уве-

личи и затова [са] насечени повече монети. За целта бил направен точен разчет колко монети са
необходими по райони. Разчетът е правен по няколко показатели – на глава население, на 100 руб-
ли стокооборот и т.н. След това [са] преценени другите особености на районите – плътност на на-
селението, състояние на съобщенията и пр., след което [е] оценено какви суми нови пари да се из-
пратят от всяка купюра.

Въпреки това в първия период на обмена в разположение на Госбанк са били държани са-
молети, параходи, вагони, машини и др., за да се изпратят при нужда пари във всеки район, къде-
то възникне нужда.

Предварително са били прегледани възможностите на хранилищата на всички банкови кло-
нове, били построени 200 нови хранилища, взети били и приспособени по места стари хранилища,
които не са били в разположение на банката и пр. По такъв начин почти всички банкови отделения
разполагали с двойни хранилища – за нови и стари пари. Било забранено да се смесват едните с
другите. Отчетността се водела поотделно. Към 1.ХII.1960 година всички пари били вече развозе-
ни по места в секретен порядък.

Била издадена специална инструкция за обмена, техническата подготовка и пр., а после и
други инструкции за емисионните операции в периода на паралелното обращение и т.н.

Наскоро след обявяване на реформата било свикано всесъюзно съвещание на Госбанк, след
това – съвещание на главните счетоводители, касиерите и т.н. Много съвещания били проведени
също по републики, райони и места с цел да се инструктират всички работници. В Госбанк специ-
ална диспечерска служба следела за развозването на парите.

Обменът продължава 3 месеца, през който период старите пари се приемат като платежно
средство и затова главната част [е] изтеглена чрез стокооборота. Наред с това били организирани
и 28 500 обменни пункта според нуждите на всеки район (всяка кантора имала право да решава къ-
де да открие пункт). Обмен се извършва в тези само пунктове, които са вън от банковите отделе-
ния, но не и в самите отделения на Госбанк. Това е направено с цел да не се затормозва другата
работа на Госбанк. Не се обменят пари и чрез спестовни каси и др. За целта било разрешено на
Госбанк да наеме 110 000 души допълнително на работа (за всяко бюро по трима). Това са само
външни лица. Госбанк не отделя от своя апарат. Райкомите на Партията са утвърждавали лично
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лицата за обменните пунктове и ги инструктирвали. Около 40% от парите са постъпили чрез об-
менните пунктове и 60% чрез търговията. Постепенно с намалението на операциите бюрата се
закриват и работата се поема от банковите отделения. Осигурена е охрана, превоз и пр. за всеки
пункт. Обменни пунктове са били организирани по заводи, предприятия, учреждения и др.

В периода на паралелното обращение на старите и нови пари големи трудности съществу-
ват докато новите пари не заемат повече от 50% в паричното обращение. Магазините връщат как-
то нови, така и стари пари на населението, предявяват постоянни искания за нови пари и т.н. ЦК
на КПСС дал указание да не се бърза и спокойно да се извършва обменът.

Обменът се извършва без всякакви документи, описи, паспорти и ограничения. Бюрото се
отчита в края на деня само по общата сума на получени от Госбанк нови пари и предадени му ста-
ри. Сега вече 99% от обращението се обслужва от нови пари. Затова вече е дадено указание на
търговските организации да не връщат стари, а само нови пари. Сега все още продължава насища-
нето на обращението с нови пари. Оказало се, че обращението се обслужва със значително по-
малко монети, отколкото се е предполагало въз основа на старите банкноти, които са се превърна-
ли сега в монети. Това показва, че монетите имат много по-ускорено обращение.

През нощта срещу 1.I.1961 година е съобщено, че се запазват монетите от 1, 2 и 3 коп[ей-
ки], което е облегчило обмена, макар че държавата е понесла известни загуби.

Заплатите са били изплатени след 1.I.1961 година и то само в нови пари. За да се прекара спо-
койно празничният ден, на 1.I.1961 година обменните пунктове не са работили, но на търговските
организации и др. са били дадени нови пари, които те връщат на населението. На 1.I.1961 г. Госбанк
е работила, като снабдява магазините с нови пари и подготвя обменните пунктове. Всички предпри-
ятия и Госбанк извършили преразчитане на своите баланси от 1.I.1961 година. За целта предварител-
но е проведено съвещание с главните счетоводители, а после спусната и инструкция. Предприятия-
та започнали преразчитането предварително и към 1.I.1961 година били вече готови.

Отчетността на новите пари в Госбанк още от самото начало се води отделно и не се смес-
ва с отчетността на старите.

Предварително е разработен план за изменение на автоматите и нагаждането им към нови-
те монети.

Госбанк провела редица съвещания за инструктаж на търговските и други стопански орга-
низации. Голяма борба водят съветските партийни и държавни органи за осигуряване изменение-
то на цените на колхозния пазар 1 : 10.

Първото мероприятие тук е било да се противопоставят съответни количества стоки в дър-
жавната търговия по твърди цени. ЦК на КПСС и Министерският съвет дали указание предвари-
телно да се подготвят специални запаси от стоки за „стокова интервенция“ на колхозния пазар –
месо, мляко, картофи и т.н.

На второ място е била проведена много работа със самите колхози да изнесат в дните на
обмена големи количества стоки включително и колхозниците, за да се увеличи предлагането на
стоки, което повлияло на цените. Частните продавачи обикновено обявявали цените на етикет в
стари и нови рубли.

В резултат на тези мерки цените на колхозния пазар се снизили в същия мащаб, както в
държавните магазини, а имало случаи, когато те се снижавали даже повече от държавните цени.

Били взети мерки за създаване условия на образцов обмен, за да не се нарушава емисион-
ният резултат. На банковите отделения било дадено право в границите на касовия план да теглят
суми в нови пари без ограничения, щом внесат съответното количество стари пари.

На канторите е било дадено право да имат специални аванси за обменните пунктове, за да
ги снабдят с достатъчно пари за опериране в течение на 3-4 дни, а за отделни отдалечени и др.
пунктове и за целия период на обмена. Този аванс се оказа необходим в първите 40 дни на обме-
на, след което нуждата от него отпадна.

Госбанк създала значителен резерв от монети, който е необходим поради увеличението на
относителното тегло на монетите в обръщението.

На банковите клонове са дадени специални указания в какво отношение да се пускат нови-
те пари по купюри. По-специално било ограничено пускането на нови банкноти от 50 и 100 руб-
ли, за да не се затрудни разплащането.
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Общо е указано да се пускат до 60% в монети и назначейски билети (до 5 рубли включи-
телно) и 40% в банкноти (от 10 до 100 рубли). Това регулиране е необходимо, за да не се получат
трудности в обращението.

След това ние бяхме приети от др. Коровушкин, където присъствуваха Свещников и Куд-
рявцев.

Др. Коровушкин обеща да ускорят изпращането на специалистите. От Госбанк ще бъде из-
пратен др. Мирошниченко.

Той подчерта, че въпросите на обмена на парите в СССР са били разработвани с участие-
то на много ведомства (включително профсъюзите), валутният курс – от специална комисия с
участието на Министерството на финансите, Министерството на външната търговия, Госбанк,
Госплан и ЦСУ.

За осигуряване на новите пари монетният двор е работил без прекъсване денонощно и в
празнични дни.

Въпросите за обмена на парите са разработвани непосредствено от Госбанк.

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 25, л. 189–195. Оригинал. Машинопис.

№ 621

ПАМЕТНА БЕЛЕЖКА ЗА РАЗГОВОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БНБ НА ПРИЕМА В
БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В МОСКВА ПО СЛУЧАЙ ТРИНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ

ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СССР И
НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА СССР АЛЕКСЕЙ КОСИГИН, МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА
СССР ФУРЦЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА БАНКА НА СССР А. КОРОВУШКИН

София, след 18 март 1961 г.

ПАМЕТНА БЕЛЕЖКА
за краткия разговор с другарите Косигин, Фурцева и Коровушкин на приема

в Българското посолство по случай 13-годишнината от подписването на
Договора за дружба и сътрудничество между НРБ и СССР.

Ние бяхме представени на другарите Косигин и Фурцева от др. Коровушкин, който накрат-
ко им съобщи и целта на нашето посещение.

Др. Косигин се поинтересува как върви нашата работа и между другото подчерта силно, че
ако ние нямаме намерение да изтегляме излишни пари от населението, то в никакъв случай не би-
ва да смесваме изменението на мащаба на цените с всякакви корекции на цени и особено цени на
дребно, които засягат населението, защото това ще опорочи нашето мероприятие и ще даде въз-
можност за неправилни тълкувания както в населението, така и в чужбина. Щом не си поставяме
такива цели, ние можем много по-рано да обявим това мероприятие, да го изясним пред народа и
да използуваме широк кръг от сътрудници за неговото най-умело провеждане.

Др. Косигин подчерта, че трябва да се подтяга режимът на икономии в народното стопанс-
тво, като не се отпускат излишни средства. Правилното ръководене на финансовата работа и па-
ричното обращение има огромно значение за социалистическата страна.

Др. Коровушкин подхвърли, че председателят на БСБ [?] и зам.-председателят обхождат
всички страни и от време на време се завръщат в България. Това беше казано на шега при едно ве-
село настроение, но явно, че той имаше предвид състоянието на нашето валутно положение.

Накрая др. Косигин вдигна тост за финансовите и банкови работници и пожела успешна ра-
бота.

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 25, л. 153–154. Оригинал. Машинопис.
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№ 622

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗЯСНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА ЦК НА БКП И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

МАЩАБА НА ЦЕНИТЕ И ОБМЯНА НА НАМИРАЩИТЕ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ ПАРИ С НОВИ
ПАРИ И ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО

София, 20 юли 1961 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за разясняването и посрещането от трудещите се постановлението на
Централния комитет на БКП и Министерския съвет за изменение на
мащаба на цените и обмяна на намиращите се сега в обръщение пари

с нови пари

I. Каква разяснителна работа е проведена по постановлението.
Във всички окръзи на 18.VII. т.г. са проведени окръжни съвещания с партийния, държав-

ния и стопанския актив за разясняване на постановлението.
В Ловешки, Михайловградски и други окръзи на съвещанията са присъствували и окръж-

ните ръководства на дружбите.
На 19.VII. във всички промишлени предприятия, цехове (включително и в нощните смени),

в села, бригади, звена, ферми, по учреждения и квартали са проведени партийни събрания за ра-
зясняване на постановлението. В Михайловградски окръг събранията на първичните партийни ор-
ганизации са приключили до 6 часа сутринта на 19 юли.

В предприятията на Пловдив-града на 19 юли сутринта преди започване на работа са про-
ведени събрания за разясняване на постановлението. Това е направено и по селата – по бригади и
звена.

В Толбухински окръг в ДИП „Родина“, „Добруджански текстил“, „Ремонтен завод“, Месо-
комбината и др. събранията са се превърнали в митинги. Митинги са проведени в много предпри-
ятия в София-града, в Търновски окръг, Габровски и други окръзи.

В много предприятия в София, като СТЗ [Слаботоков завод] „Ворошилов“, ДОЗ
[Държавен обувен завод] „9-ти септември“, ТПК „Георги Дамянов“ и др., пред събрания по бри-
гади, цехове и т.н. е било организирано колективно четене на постановлението и доклада.

В отделни предприятия, като ДП „Хлебозавод“, ДП „Сердика“ в София, в Ямболски, Габ-
ровски и други окръзи веднага след публикуване на постановлението са изготвени и поставени на
видни места таблици, диаграми и плакати, с които се показва какво ще получават работниците и
служителите след обмяната на парите и какви стоки ще могат да закупуват с новите пари.

В много предприятия на Габровски окръг са разлепени лозунги и текстове от постановле-
нието и речта на др. Югов.

В с. Шабла, Толбухински окръг, и във фабрика „Г. Генев“ в Габрово докладът на др. Югов
и постановлението са записани на магнитофонна лента и през почивките работниците ги слушат.

Разясняването на постановлението се свърза с изпълнението на плана за първото шестме-
сечие, свързва се със задачите, които ще се разгледат на пленума на 27 юли. Проведените партий-
ни събрания се използуват за мобилизиране на трудещите се за навременно прибиране на жетва-
та, коситбата, брането на тютюна и др. В Пирдоп, Златица и Годеч днес, 20 юли, по случай поста-
новлението са организирани масови трудови дни за прибиране на реколтата.

Работниците от монтажния цех при Завода за металорежещи машини в София, въодушеве-
ни от новото мероприятие, са обещали да преизпълнят плана с 2%, да увеличат производителност-
та на труда с 0,2% и да подобрят качеството на продукцията.

II. Как се посреща постановлението от трудещите се
Постановлението се посреща спокойно, с интерес и задоволство от трудещите се. Работни-
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ците и кооператорите правилно разбират огромното значение на това партийно и държавно ме-
роприятие, от техните изказвания лъха увереност в политиката на Партията и радост, че икономи-
ческата сила на нашия лев расте, че се увеличава финансовата мощ на страната ни.

Голяма част от изказалите се работници и кооператори (Толбухински окръг и др.) призна-
ват, че сега, както никога по-рано, починът на „Работническо дело“ трябва да намери израз в тру-
да на всеки работник и кооператор.

Някои стари хора в Разградски, Бургаски окръг, Пловдив-града дават добра оценка на това
мероприятие, като казват, че левът става скъп, както е бил грошът през турско време и с него ще
може да се купят много неща, че няма място за безпокойство, а напротив – трябва да ни радва, че
нашите пари ще бъдат по-скъпи  и държавата ни – по-силна.

Жени-кооператорки от с. Горни Богров, Равно поле и др. (Софийски окръг) са много до-
волни от провежданото мероприятие; те настояват да им се дава редовна работа през всички сезо-
ни на годината, което засега все още не се осигурява.

Особено задоволство се изказва от това, че постановлението излиза преди извършването на
самата обмяна. От това хората си вадят заключение, че обмяната действително няма да бъде в
ущърб на трудещите се.

Изказва се задоволство и от това, че ЦК и правителството са успели 6 месеца да запазят
пълна тайна по подготовката на настоящата парична обмяна.

Изпратени са много телеграми до ЦК, с които се одобрява това мероприятие на Партията и
правителството.

Че обмяната се посреща общо взето спокойно и без паника, се вижда и от обстоятелството,
че няма съществена промяна във влоговете. На малко места се теглят пари. Забелязва се известно
увеличение на влоговете в някои градове.

Така на 19.VII. са внесени в Якоруда – 150 000 лв. от българомохамедани
                            -  „  -        в Лом –   78 000 от 40–45 души
                             -  „  -       в Ивайловград –   40 000 от кооператори.
Пред банката в Стара Загора се е въртял доста време един старец и като го попитали какво

чака, той казал, че иска да внесе в банката 40 000 лв., но го било срам да ги внесе в Нова Загора,
където живее, и затова дошел в Стара Загора.

Една клиентка в ДСК Сталински район е настоявала да внесе парите си – 6 000 лв. на ра-
ботнически, а не на обикновен влог, защото работническият влог бил по-сигурен.

Друга работничка внесла парите си в ДСК Димитровски район, като заявила: „Да ги внеса
тука за по-сигурно, пък както за всички хора, така и за мен“.

В повечето окръзи стокооборотът е нормален. В някои окръзи обаче се забелязва значител-
но увеличение.

На 19.VII. стокооборотът е нараснал, както следва:
1. София-града –  с 1 500 000
2. Пловдив –  с 400 000
3. Ямбол –  със 100 000
4. Силистра –  със 100 000, а на 20.VII. – с

 250 000
5. Стара Загора –  с 80 000
6. Ловеч –  с 67 000
7. Търговище –  с 60 000
8. Омуртаг –  с 30 000
9. Пазарджик –  с 25 000
На 19. VII. стокооборотът в Самоков и Асеновград се е увеличил 2 пъти, в с. Горна Гра-

дищница (Благоевградски окръг) – 6 пъти, а в Димитрово – с 30–40%.
Прави впечатление, че се закупуват предимно по-скъпи предмети за трайно потребление:

мебели, електрически уреди, часовници, радиоапарати, килими, юргани, чаршафи, промишлени
стоки, текстил. В Кюстендил в единични случаи са закупувани хасе, басма и вълнени платове в по-
голям метраж от обикновеното.

В с. Долно Ботево (Хасковски окръг), където има турско население, на 19.VII. са дошли 30
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души от съседното село и са закупили много стоки, особено захар – по 7–8 кг. В с. Тракиец, съ-
щия окръг, са закупували по 10 кг захар.

Някои магазинери (Димитрово) подхвърляли на хората: „Вие си похарчете парите, защото
не се знае какво ще стане“. (Това го казвали, за да си изпълнят плана за стокооборота.)

Купувачи са предимно кооператори, пенсионери и др.
Само в Кърджалийски и Коларовградски окръг се забелязва намаление на стокооборота. В

Коларовград на 19.VII. т.г. стокооборотът от 30 000 е спаднал на 2 000 лв.
В Пловдив, докато в магазините на Нармаг стокооборотът се е увеличил с 400 000 лв., то в

бакалските дюкяни е спаднал с 660 000 лв.
Изобщо, почти навсякъде не се закупуват хранителни продукти.
В първия момент в някои окръзи се е почувствувала известна уплаха (Разград, Варна-гра-

да, Видин, Търново).
На 19.VII. пред Народната банка във Видин се събрали много хора. Наложило се пред тях

да се проведе разяснителна работа, след което си отишли.
Същото е било и пред магазините, но положението е нормализирано.
Две жени от гр. Варна, уплашени и разплакани, отишли в БИБ и питали какво ще стане с

вноската им за строеж. След като служителите от банката им разяснили постановлението, те се ус-
покоили и си отишли.

Една работничка от ДТК „1-ви май“ –  (Варна-града) се разплакала, че ще загуби парите си,
които е внесла в банката, но след като партийният секретар я запознал със съдържанието на пос-
тановлението, тя се успокоила и започнала работа.

Един селянин (Михайловградски окръг) разбрал за обмяната на полето и се изплашил. Вър-
нал се в селото, за да разбере какво става. След като му обяснили, той спокойно пак отишъл на ра-
бота.

Работничката Елена Стаменова от книжната фабрика Искър, един ден преди постановлени-
ето е изтеглила пари от влога и си е купила мебели. Някои от работничките се заинтересували за-
що точно сега извършва покупките, а тя им отговорила: „Утре ще научите защо“. В същата фаб-
рика друга работничка е изказала съжаление, че имала спестени пари за машина, но сега с обмяна-
та на парите є се отнема възможността да си я купи.

III. ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ
1. Как ще става точно обмяната? (Димитрово)
2. Как ще се обменят парите? (Кюстендил)
3. Каква е разликата между сегашната и предишната обмяна? (Враца, София-града)
4. Ще има ли специални обменни пунктове? (Пазарджик)
5. Каква е целта на обмяната, щом като нито държавата, нито народът губи? (Враца, Плов-

див-окръга)
6. Каква е икономическата изгода от това мероприятие? (Търговище, Враца)
7. Какви икономически изгоди носи обмяната за нашата търговия? (Варна-града)
8. Какви са причините за реформата и защо срокът е толкова дълъг? Защо не се постъпи,

както миналия път с обмяната на парите? (Пловдив-града, София-окръга, Враца, София-града,
Благоевград)

9. Докога ще могат да се теглят старите пари от пощите? (Враца)
10. Парите, които не могат да се обменят (изгубени или намиращи се извън страната) ще

представляват ли загуба за държавата? (Враца)
11. Къде ще се печатат новите пари? (Габрово)
12. Защо не се предвижда в постановлението ония, които имат повече пари, да ги обменят

например в съотношение 20:1? (Враца)
13. Ще се преиздават ли учебниците по алгебра? (Враца)
14. Ще има ли друга обмяна на парите? (Враца)
15. Какво означава мащаб на цените? (Бургас)
16. Какво по-точно е национален доход? (Бургас)
17. В какво конкретно се изразява нарастването на покупателната способност на лева? (Ло-

веч)
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18. В какво ще се изрази стабилизирането на лева след обмяната? (Враца)
19. По какъв начин ще се увеличи златното съдържание на лева? (Коларовград)
20. Какво златно покритие ще има левът? (Разград)
21. Вярно ли е, че досегашните 3 лв. нямат златно покритие? (Варна-града)
22. Ще има ли достатъчно монети в обръщение? (Коларовград)
23. След обмяната предприятията ще продължават ли да получават дотации? (Враца)
24. Ще се прекрати ли временно внасянето и тегленето на съответните влогове? (София-ок-

ръга)
25. Как стои въпросът с обмяната на влоговете? (Благоевград)
26. Как ще се преизчисляват детските влогове, влоговете в Инвестиционната банка и обли-

гациите? (Пловдив-окръга)
27. БИБ ще дава ли заеми и как ще се преизчисляват? (Варна-града, Благоевград)
28. Как ще се изплаща заемът към БИБ? (Благоевград)
29. Какво ще стане с облигациите от народните заеми? (Бургас, Варна-града, София-окръ-

га, Враца, Пазарджик)
30. Как ще се уреждат задълженията между частни лица? (Пловдив-окръга)
31. Как ще се преизчисляват стоките и заплатите? (Димитрово)
32. Как ще се обменят заплатите и пенсиите? (Михайловград)
33. Как ще става заплащането по сделно-разрядната система? (София-града)
34. Как ще се изчисляват нормите на работниците от ТПК? (Пазарджик)
35. Какви ще бъдат заплатите на тютюноработниците? (Благоевград)
36. Как ще се заплащат стотинките в изчислението на труда на работниците, ще има ли зак-

ръгляване, или не? (Варна-града)
37. Защо не се премахне данъкът върху общия доход, както в СССР? (Пловдив-града)
38. С какви пари ще се приключат сметките на ТКЗС – със стари или с нови? (Враца, Па-

зарджик, Благоевград, Разград)
39. Заплащането на трудоденя няма ли да бъде много ниско? (Габрово)
40. Ще има ли двойни цени (стари и нови) от 1.I.1962 г. до края на март с.г.? (Търговище)
41. През януари 1962 г. какви пари ще се връщат на купувачите в магазините – нови или

стари? (Разград)
42. Няма ли да поскъпнат стоките, както стана през 1952 г.? (Пловдив-града)
43. Дали няма да се получи изменение в съотношението на цените около нова година и да

стане такава, каквато беше през 1952 г.? (Кюстендил)
44. Ще има ли намаление или увеличение на цените? (София-града, Търговище)
45. Ще се компенсира ли намалението и увеличението на цените при закръгляване на цели

стотинки? (Коларовград)
46. Как ще се регулират цените на продуктите със стотинките? (Варна-града)
47. Как ще се преизчисляват цените, когато дробта е част от стотинката? (Пловдив-града)
48. Как ще се закръгляват стотинките от келнерите и магазинерите? – има опасност, че то-

ва ще става в ущърб на населението.
49. Как практически ще се определят цените на стоките? (Благоевград)
50. Защо, след като има парична реформа, няма намаление на цените? (Благоевград, Плов-

див-града)
51. Как ще се определя цената на свободния пазар? (Пловдив-града)
52. Няма ли да има контрол от страна на държавата върху цените на селскостопанските

продукти на свободния пазар? (Пазарджик)
53. При закръгляването на цените няма ли опасност да се ощетят трудещите се? (София-

града)
54. Какви ще бъдат цените на зеленчуците? (Кюстендил)
55. Апартаментът ще струва ли 5–6 хиляди лева? (Габрово)
56. Какви ще са цените на леките коли? (Кюстендил)
57. Как ще се продава хлябът? (Варна-града, Габрово)
58. Няма ли продавачите и хлебарите да лъжат купувачите? (Коларовград)
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59. Как ще се преустроят телефонните и други устройства, използувани с монети с опреде-
лена стойност? (София-града)

60. Как практически ще се определят цените на дребните стоки като пликове, зарзават, част
от хляба и др.? (София-окръга, Кюстендил)

61. Има опасност цените на услугите, извършвани от частни занаятчии, както и цените на
плодовете, зеленчуците и селскостопански произведения, продавани от частни лица на пазара, да
се увеличат, както стана през миналата парична реформа. (Пловдив-окръга)

62. Има ли споразумение със СИВ и с другите социалистически страни за изменение на ма-
щаба на цените? (Пазарджик)

63. Каква стойност ще има левът спрямо рублата и долара? (Разград, София-окръга, Търго-
вище, Пазарджик, Пловдив-града, Благоевград)

64. Левът ще се покрива ли с рублата? (Враца)
65. Ще се измени ли съотношението на нашия лев спрямо рублата? (Коларовград, София-

града)
66. Нашият лев ще се изравни ли на международния пазар с долара? (Варна-града, София-

града)
67. Колко ще струва един американски долар? (Габрово)
68. Какво ще бъде съотношението между българския лев и паричните знаци на другите

страни? (Бургас)
69. Как ще се уреждат паричните отношения с другите страни? (Благоевград)
70. Как ще се закупува памукът от другите страни след обмяната на парите? (Варна-града)

СБ

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 21, л. 4–12. Препис. Машинопис.

№ 623

МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБМЯНАТА
НА СТАРИТЕ ПАРИ С НОВИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 1 АПРИЛ 1962 ГОДИНА

София, преди 22 юли 1961 г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по осигуряване обмяната на старите пари с нови.

1. Разрешава на Българската народна банка да организира необходимия брой обменни пун-
ктове за обмяната на старите пари с нови и да привлече на работа в тези пунктове необходимия
брой касови, счетоводни и други служители от предприятията, организациите и учрежденията.

Изпълнителните комитети на окръжните народни съвети до 1 октомври 1961 година да ут-
върдят по предложение на управителите на съответните банкови клонове броя на обменните пун-
ктове с разпределение по градове, села и други населени места, а така също и броя на служители-
те, които ще бъдат привлечени на работа в обменните пунктове.

2. Обменните пунктове на Българската народна банка да се откриват според нуждата в спе-
циално отделени за тази цел помещения и гишета при клоновете на банката, т[елеграфо-]п[ощен-
ски] станции, Държавна спестовна каса, по-големите предприятия и други места.

Операциите на обменните пунктове започват на 1.I.1962 година и се прекратяват в зависи-
мост от хода на обмяната на старите пари с нови въз основа на разпореждане на управителя на съ-
ответния банков клон. След като се прекрати работата на обменните пунктове, обмяната на стари-
те пари с нови се извършва до 1 април 1962 година от клоновете на Българската народна банка.

Българската народна банка да издаде инструкция за реда и времето на работа на обменни-
те пунктове.
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3. Изпълнителните комитети на градските и селски народни съвети:
а) да утвърдят по предложение на управителите на съответните банкови клонове не по-къс-

но от 1 ноември 1961 година местонахождението на обменните пунктове;
б) да осигурят за работа в клоновете на Българската народна банка и нейните обменни пун-

ктове необходимия брой квалифицирани и проверени служители и съвместно с управителите на
банковите клонове не по-късно от 1 декември 1961 година да утвърдят персонално състава на слу-
жителите за всеки обменен пункт.

Предприятията, учрежденията, организациите и ТКЗС да освободят от работа и поставят в
разпореждане на Българската народна банка определените служители не по-късно от 27 декември
1961 година.

в) да осигурят обменните пунктове на Българската народна банка с помещения и необходи-
мия канцеларски инвентар, а когато е необходимо, и с огнеупорни железни каси и шкафове.

4. Разрешава да се привличат на работа в банковите клонове и обменните пунктове пенси-
онери за срок до три месеца, без да се прекратява изплащането на пенсията им.

Лицата, временно отправени на работа в клоновете и обменните пунктове на банката, про-
дължават да получават заплатата си от предприятието, учреждението или организацията, където
работят постоянно. При изпращане на работа в друго населено място те получават командировъч-
ни пари за сметка на Българската народна банка.

5. Министерството на вътрешните работи по искане на БНБ да осигури необходимата ох-
рана на парите при превозването им, а така също при съхраняването им в клоновете и обменните
пунктове на банката.

6. Министерството на транспорта и съобщенията:
а) да осигури без спазване на поредността приемането и предаването по телеграфа и сроч-

ното доставяне на отчетността по обмяната на парите и другите телеграми на Българската народ-
на банка, свързани с обмяната на парите, а така също да предоставя извън поредността телефон-
на връзка на всички банкови клонове;

б) да обслужва с предимство по телефона и телеграфа Министерството на финансите във
връзка с изменението на мащаба на цените;

в) да осигури телефонна връзка на всички обменни пунктове на банката през дните на об-
мяната на старите пари с нови.

7. Разрешава на Българската народна банка за периода, през който ще се извърши обмяна-
та на старите пари с нови, да прилага извънреден труд в банковите клонове, когато е необходимо,
средно по 2 часа дневно за касиерите, контрольорите и счетоводните работници при заплащане по
установения ред.

8. Задължава книжните фабрики в страната да приемат от Българската народна банка за пе-
риода от 1 януари 1962 година до 1 юли 1962 година всички изтеглени от обръщение стари банк-
ноти, за да бъдат унищожени и използувани като суровина.

9. Министерството на транспорта и съобщенията и окръжните народни съвети да предоста-
вят с предимство по заявка на Централното управление и клоновете на Българската народна бан-
ка всички видове транспорт, необходими за операциите, свързани с обмяната на парите, срещу
заплащане от Българската народна банка по установените тарифи.

ЦДА, ф. 132П, оп. 1, а.е. 22, л. 67–70. Оригинал. Машинопис.
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198

Битова техника – Пловдив, ДСО 106, 103

Бобовдол – Станке Димитров, мина, ДМП 365

Болкан девелопмънт банк  313

„Ботевградска вишна“ – Ботевград  106

Брадбъри и Уилкинсън  349

Булгаркооп  482

Булгарлизинг 331

Булгарплод– София, ДСП  481, 482, 501, 502

Булмедпром – София, ДМТ 97

Булстрад, акционерно дружество  157, 343

Булфрахт, ДСП  213, 214

„Буря“ – Габрово  97, 124, 137, 133

„Бъдещност“ – Чирпан, машиностроителен завод
106

„България“ – Пловдив  501

Българска академия на науките (БАН)  122

Българска асоциация за туризъм и отдих (БАТО)
102, 134, 585, 128, 134, 232, 241, 586

Българска външнотърговска банка (БВБ/БВТБ)
48–54, 56–59, 61, 66–68, 86, 89, 92, 98, 124–126,
131, 133, 135–139, 141, 150, 152, 154, 155, 157,
162–164, 166, 172, 178, 179, 182, 190, 194, 196,
198, 209, 211, 213, 214, 232, 247, 249, 320, 321,
326, 327, 329, 340, 341, 476, 532, 533, 535, 547,
586

Българска гражданска авиация (БГА) –
„Балкан“  213, 214, 343

„Българска захар“  470, 478, 482

Българска земеделска банка (БЗК)  50, 352

Българска инвестиционна банка (БИБ)  25, 352,
364, 367, 386, 448, 454, 455, 460, 639, 640

Българска индусткриална стопанска асоциация
(БИСА)  94, 128, 129, 139, 152, 202, 232

Българска кинематография  102

Българска комунистическа партия (БКП)  27, 29,
39, 45, 47, 50, 51, 96, 143, 144, 167, 173, 232, 247,
253, 255, 257–259, 389, 400, 402, 437, 442, 451,
453, 459, 460, 487, 507, 515, 517, 524, 525, 566,
568, 578, 584, 597, 605, 606, 625, 637

Българска работническа партия (комунисти) –
БРП (к)  355

Българска търговско-промишлена палата
(БТПП) 306

Български държавни железници (БДЖ), СО 213,
214

Български земеделски народен съюз (БЗНС)  27,
29, 608

„Българско пиво“, СО 211

В
В. „Държавен вестник“  26, 30, 39, 41, 49, 160,

180, 181, 197, 264, 271, 388

В. „Известия“  388, 579

„В. Коларов“ – Варна, машиностроителен завод
498

„В. Коларов“ – Габрово, ДТК 470

В. „Поглед“  474

В. „Работническо дело“  474, 606, 607, 638

В. „Труд“  613

„Вазовски машиностроителни заводи“ – Сопот
116

Варненски клон на БНБ  409

Варшавски договор  254

„Васил Коларов“, държавен машиностроителен
завод  498

ВЕМО, банка 343

„Венера“ – Костенец, районна потребителна
кооперация 105, 110

„Верила“ 102, 194

„Веслец“, ЧЛК 276

„Витекс“ – София 103

„Витоша“ – София, завод 98, 106, 133, 137, 294

Воден транспорт, СО 213, 214

Вторични суровини, СО 232

„Вулкан“ – Варна  470

„Възраждане“  294

Вълнена и копринено-текстилна промишленост,
ДСО 479

Външнотърговска банка на Северна Корея 75

Външнотърговско икономическо дружество  124

Г
„Гаврил Генов“ – Габрово, фабрика 470, 501, 637

„Гаврил Генов“ – Русе, СХК 112

„Георги Дамянов“ – Пирдоп, медодобивен
комбинат 480

Газопровод Ямбург – Западна граница на СССР
242, 243

„Георги Дамянов“, ТПК 637

„Георги Димитров“ – Благоевград, ТКСТ 241

„Георги Димитров“ – Мездра  609

„Георги Димитров“ – Перник, ДМП 479

„Георги Димитров“ – Пловдив, НПСК 211

„Георги Димитров“ – Сливен, ДВТК 412, 508

„Георги Димитров“, държавен машиностроителен
завод  499

„Георги Кирков“ – Плевен, ДКК 365
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Главболгарстрой, СО 250

Главна инспекция за държавен технически
контрол  111

Главно управление на пътищата (ГУП)  213

Главно управление на строителните войски
(ГУСВ)  209, 249

Гознак  349, 587, 590, 591, 612

„Голд Коин“ – Бейрут  100, 101, 130, 135, 165

Горивни и строителни материали  109

Горски стопанства и дърводобив, ДСО 480

„Горско стопанство и горска промишленост“
180

Госбанк  383, 407, 626, 634, 636

Госплан  629, 636

Градска инспесция за държавен технически
контрол (ГИДТК) – София  112–114

Градска търговия, Сандански, 411

Градски промкомбинат – Благоевград  412

Д
Двигателостроене – Варна, СО 208

Де ла Рю Джори  589, 591

„Девети септември“ – клон 3, обувен завод 365

„Девети септември“, държавен обувен завод 637

„Девня“, стопанско обединение 195, 218

„Деспред“, ДСП  213, 214

„Диамант“  251

Димитровски комунистически младежки съюз
(ДКМС)  27, 29

Димитровски съюз на народната младеж
(ДСНМ)  606, 608, 610

Дискови запаметяващи устройства – Стара
Загора, СО 195, 196, 198

„Добруджански текстил“  637

„Доверие“  295

Дограма, СК 249

Домакински електроуреди – Варна, СК  104

Дрезднербанк  141, 308

„Дружба“  251

ДСК – Димитровски район, София  638

ДСК – Панагюрище  624

ДСК – Пловдив  625

ДСК – Сталински район, София  638

„Дунавска коприна“ – Русе  103

Дървообработващ завод – Сливница  112, 114

Държавен департамент на САЩ  627

Държавен застрахователен институт (ДЗИ)  38,
40, 41, 157, 158, 160, 216, 244, 367, 398, 418, 464,
471, 480, 483, 517, 526–528, 550

Държавен комитет за наука и технически
прогрес (ДКНТП)  98, 125, 131, 451

Държавен комитет по изследвания и технологии
176

Държавен комитет по планиране  27, 28, 30, 45,
469, 486, 488, 508, 537, 548, 563

Държавен планов комитет на СССР  407

Държавен съвет  42, 307, 312, 330, 579, 581

Държавен тютюнев монопол – Ардино  365

Държавна лотария  156, 550, 551

Държавна печатница  347, 348, 590

Държавна печатница за ценни книжа „Дечо
Стефанов“  583, 584

Държавна планова комисия  116, 147, 152, 176,
234, 364, 379, 389, 394, 402, 407, 415, 417–419,
437, 441, 574

Държавна спестовна каса  (ДСК)  25–34, 36–42,
49, 50, 149, 156, 163, 179–182, 193, 244, 287, 288,
327, 361–365, 367, 373, 386, 419, 437, 448, 451,
454, 455, 468, 483, 485, 486, 508, 511, 513, 514,
517, 518, 520, 522–528, 537, 538, 543, 545–547,
550–552, 554, 574, 576, 578, 579, 585, 587, 594,
595, 601, 602, 604, 615, 619, 624, 625, 641

Държавна спестовна каса – Пловдивски клон
624

Държавно горско стопанство (ДГС) – Ивайлов-
град  365

Е
„Експерт Гущеров“  343

„Експортлес“ – Москва  359

„Електроимпекс“, ВТО 104

„Електронинвест“ – София, СК 195, 196, 198

„Електротехника“  326

„Елпром“ – Варна, завод  104, 508

„Елпром“ – София, СО 208, 241

„Елпром“ ДСО 478

„Емил Марков“ – София  412

„Енергетика“  226

„Ернст Телман“ – София  500

Етабилисман Бехлок и брат  57

З
Завод за крепителни детайли – Ивайловград  103

Завод за металорежещи машини – София  273,
278, 637

Заводски транспортни системи – Габрово  208,
209

„Здрава храна“  422

Земеделска и  кооперативна банка – Пловдив
174, 179, 180, 210, 211, 215–217, 223–225, 233,
240, 242, 276–279, 281–284, 297, 317, 320, 321,
326, 327, 329, 336–338, 341
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„Земснаб“ – Брезник  365

„Зърнени храни“, ДСО 478, 479

И
„Инвестиционно машиностроене“  202

Инвестмънт банк – Бейрут  50, 55

„Инертни материали“, СО 249

„Инжстрой“, СО 249

Институт по информатика и комплексна
автоматизация  (ИНКО) – София 195–198

Институт по приложна минералогия – София
122

Институт по цветна металургия – Пловдив  97,
127

„Инфлот“, ДТП 213

„Информационни и комуникационни системи
(ИНКОМС)“, СО  195–198, 249

„Искър“  294

Ихлат бук  78

К
„К. М. Томасян“ – Пловдив, мелница 624, 625

„К. Стоев“ – Габрово  412

Казанлъшки клон на БНБ  615

Казино „Карнавал“  78

„Кан-АМ“ интернационална банка  330, 331

„Кан-АМ“  интернешънъл сервиз инкорпорейд“
Ва  330

„Каолин“  251

„Каучукови изделия“, СО 194

„Кварц“, СО 232

„КЗР“, СК 249

„Кинтекс“, ВТО 99

„Китка“ – Нови Пазар, завод за порцелан и стъкло
470, 501

„Климатична техника“ – София, СО  195

„Климент Ворошилов“, слаботоков завод  426, 637

Книжна фабрика – Искър  639

КНИПИАТ главпроект  250

Коларовски районен клон на ДСК  33

Комбинат за трактори – Карлово  105

Комисия по валутните въпроси и търговските
баланси  28, 31

Комисия по цените  490, 498

Комитет за държавен и народен контрол  152,
231, 234

Комитет за държавен контрол  50

Комитет за единна система за социална
информация (КЕССИ)  540, 541, 547, 552, 553,
557, 560, 561, 565, 566

Комитет по качеството  176

Комитет по културата и изкуството  27, 30

Комитет по труда и работната заплата  27, 29

Комитет по труда и социалното дело  163, 176,
562

Комитет по труда и цените  629

Комитет по туризма  308

Комитет по цените  176

Комплексна автоматизация на технологичните
процеси, СО  195–198

Комунистическа партия на Съветския съюз
(КПСС)  512, 633–635

Консолидейтед стиил ъф Лебанон  54, 56, 83

„Коопимпекс“ – София  60, 62

„Кооппром“ – Варна, СП 109

Кораборемонтен завод „Одесос“ – Варна  213

„Кореком“, ВТО 130, 583

Корпорация „Цветна металургия“  97

„Корт интернешънъл“  ЛТД.  313, 314

„Кофражна техника“ ПД, СК  249

Креди  Лионе  308

„Кремиковци“  295, 317

„Кремиковци“, металургичен комбинат  477, 478

„Кремиковци“, завод  за стоманени конструкции
110

„Кристал“ – Перник, завод за стъкло  498, 499

„Кристалбанк“ – Мадан  294

Л
„Л. И. Брежнев“, металургичен комбинат  202

„Ленин“, металургичен комбинат  590

Ленински районен клон на БНБ, София 33

Либералбанк  63

Литексбанк – Бейрут, българо-ливанска банка  50–
68, 75, 76, 79, 81–85, 100, 129, 134, 138, 165

Литексбанк – Лондон  51

„Ллойдс“  308

Лондон енд бишопсгейт холдингс лимитед –
България  307

ЛТД за европейски инвестиции и развитие  312

М
„Мадара“, ДФ 278

„Маимекс“, ВТО 97

Максуел банк  308

„Малчика“ – София, обединено промишлено
предприятие 497, 500

Мантръст, Ню Йорк  138

Мануфекчъръс Хановер тръст  131

„Маришки басейн“ – Димитровград, ДМП 364
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Материали и градивни елементи за
електрониката, СО 195–198

„Машиностроене“  226

Международен експертен технико-
икономически съвет към БИСА (МЕТИС)  128,
134

Международен съд ЛТД.  312

Международна банка за икономическо
сътрудничество (МБИС)  83, 87, 157

Международна инвестиционна банка, Москва  87,
157

„Международная книга“, всесъюзно обединение
577, 587

„Месоцентрала“ – Михайловград  365

„Месоцентрала“, клон 2 – София  ДСП  365

Местна промишленост и  битови услуги,
стопанска дирекция 97

Местна промишленост и битови услуги – Русе
110

Местна промишленост и битови услуги – Велико
Търново  116

Местна промишленост и битови услуги – Ловеч
97

Местна промишленост и битови услуги –
Пловдив  99

„Метални конструкции“, СО 209, 249

„Металообработващи машини“, ДСО 478

„Металургия“, СО 127, 226

„Металхим“ – Сопот, ДСО  99, 100, 107, 202, 234,
479, 567

„Методи Шатаров“ – Пазарджик, държавен
акумулаторен завод 498, 499

Мизуи Тайо Кобе – клон Хамбург  141

„Микроелектроника“ – Ботевград, СО  195–198

„Микропроцесорни системи“ – Правец, СО  195–
198, 273, 278

„Минералимпекс“, ВТО 99

Министерски съвет  26, 27, 30, 39, 40, 48–50, 60,
63, 96, 100, 124, 125, 128, 132, 144, 146, 147, 150,
152, 153, 156, 163–165, 174–176, 180, 182, 183,
187, 191, 193, 195, 201, 206, 209, 220, 223, 225–
227, 232–234, 247, 252, 253, 258, 259, 261–263,
269, 275–277, 281, 287, 289, 300, 307, 308, 330,
371, 372, 374, 375, 379, 380, 384, 387, 389, 391,
393–395, 398, 438, 453, 456, 460, 470, 472, 476–
478, 481–483, 486, 487, 490, 501, 505–507, 524,
551–553, 565, 567, 571, 579, 583, 591, 599, 601,
605, 606, 610, 612, 625, 633, 634, 637

Министерство на външната търговия  87, 89, 91,
98, 483, 562, 626, 636

Министерство на външните работи  460

Министерство на вътрешната търговия  26, 27,
429, 456, 472, 486, 490, 601, 613

Министерство на вътрешната търговия и
услугите  537, 542

Министерство на вътрешните работи  366, 612

Министерство на горите и горската
промишленост 540

Министерство на електрониката и
електротехниката  540

Министерство на заетостта и социалните грижи
592

Министерство на земеделието  463

Министерство на земеделието и горите  398, 402,
406

Министерство на икономиката и планирането
224, 233, 240, 579, 581

Министерство на индустрията  625, 623

Министерство на леката промишленост  125,
478, 540, 541

Министерство на машиностроенето  477, 478,
540, 573

Министерство на машиностроенето и
електрониката  543

Министерство на металургията и
машиностроенето  540

Министерство на металургията и минералните
ресурси  540, 543

Министерство на народната отбрана  366, 601

Министерство на народната просвета  333

Министерство на производството и търговията с
потребителски стоки  126, 131, 559, 560, 566,
573

Министерство на промишлеността  624

Министерство на строежите и архитектурата
540

Министерство на транспорта  163, 180, 213, 214

Министерство на търговията  163, 189, 234, 379,
417, 423

Министерство на финансите  25, 28, 29, 37, 38, 42,
45, 152, 163, 169, 176, 177, 202, 221, 222, 308,
349–351, 379, 389, 390, 393, 394, 407, 417, 419,
441, 460, 474, 476, 479, 483, 537, 542, 559, 562,
563, 581, 590–593, 595, 596, 612, 615, 619, 623–
626, 628, 629, 636, 642

Министерство на химическата промишленост
540, 573

Министерство на химията  98

Министерство на химията и металургията  477,
478

Министерство на хранителната промишленост
477, 478

„Мир“ – Михайловград, машиностроителен завод
107

„Мир“ – Хасково  470

„Младост“ – Сунгурларе, ЗХЕ 106
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„Млечна промишленост“, държавно стопанско
обединение 108, 130, 134

МОК „Медет“  480

Монетен двор, СК 590

„Монтажи“, СО 209, 249

Московски народни банк  59

Н
„Нарис“ – София, ТПЗК 365

„Наркооп“  362, 422, 430

„Наркооп“ – Русе 105

„Нармаг“  362, 639

„Нармаг“ – Благоевград, ГТП 412

Народно събрание  175

„Наско Боев“ – Балчик, ТПК 112

„Научно приборостроене“ – Пловдив, НПО 106

Научно-производствен стопански комбинат  103

Научно-производствен стопански комплекс  134,
102

Национален аграрно-промишлен съюз (НАПС)
99, 126, 131, 133, 152, 180, 225, 540, 553, 554, 557,
573

„Начо Иванов“ – гара Искър, държавен вълнено-
текстилен комбинат  500

„Нерудни изкопаеми“, ДСО 480

„Нефтохим“ – Бургас, НХК 194, 218, 263, 478

Нешънъл уестминстър банк  308

„НСВ“ – Австрия  142

О
Обединени заводи за запаметяващи устройства –

Стара Загора  103, 129

Обединени търговски холдинги ЛТД.  312

„Оборище“ – Панагюрище  412

„Оборище“ – София  412

„Обществено и промишлено строителство“, СК
248, 250

Океански риболов – Бургас  470

Окръжен аграрно-промишлен съюз – Ловеч  108

Окръжен аграрно-промишлен съюз – Разград
126, 137

Окръжен аграрно-промишлен съюз – Разград
133

Окръжен кооперативен съюз – Кърджали  211

Окръжен кооперативен съюз – Пловдив  116

Окръжен кооперативен съюз – Сливен  211

Окръжен народен съвет – Русе  110

Окръжна банка – Варна  104, 214

Окръжна банка – Пловдив  211

Окръжна банка – Смолян  567

Окръжно търговско предприятие – Коларовград
(Шумен) 412

Окръжно търговско предприятие – Коларовград
(Шумен)  412

Окръжно търговско предприятие Търново  412

„Оптика“, НПК 107

„Оранжерии“ Пазарджик, комбинат 211

„Организационна техника“ – Пловдив, СК 196,
197, 234

„Организационна техника“, СК 197, 198

Организация на обединените нации (ООН) 503

„Ортман унд Хербс“  100, 132, 135

„Осми март“ – София  470

Отечествен фронт  474, 605, 606, 608, 610

П
„П. Пенчев“ – Карнобат, машиностроителен завод

103

„П. Ченгелов“ – Пловдив  500

Параходство „Български молси флот (БМФ)“
213

Параходство „Българско речно плаване (БРП)“
213

„Периферна техника“ – Пловдив, стопанско
обединение  195–198

„Петко Енев“ – Габрово  412

„Петър Ченгелов – Пловдив, държавен обувен
завод  470

„Пирин“, промишлено стопанско обединение 98,
125, 126, 133, 137, 263

„Пирин“, бюро за туризъм 474

„Пластмаса и каучук“, ДСО 479

„Пластхим“, СО 194

Пловдивска популярна банка  623

„Плодове и зеленчуци“ – София, градско
предприятие 497, 498

Полиграфическо обединение  347

Политбюро на ЦК на БКП 47, 96, 143, 167, 232,
247, 255, 257–259, 390, 393, 507

„Приложни системи“ – София, СК 104, 105

Пристанищен комплекс – Бургас  213

Пристанищен комплекс – Варна  213

Пристанищен комплекс – Лом  213

Пристанищен комплекс – Русе  213

„Програмни продукти и системи“ – София, СО
195, 196, 198

„Проектно дело“  249

„Промишлена микробиология“ – Разград 251

„Промишлено строителство“, СО 209, 249

„Промишленост за строителни материали“  226
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Първа частна банка  297–300

„Първи май“ – Варна, ДТК  639

„Първи май“ – Пловдив, ТПК 134

„Първи май“, ТПК 99

Р
„Разград-автотранспорт“  251

„Разноизнос“, външнотърговско обединение  97,
101, 131, 135

Районен народен съвет – Пловдив  115

„Растителни масла и протеини“ – Костинброд,
НПСК 102, 131, 135

„Ремонтен завод“  637

Репъблик нашънъл банк ъф Ню Йорк, клон
Лондон  313

„Респром“ – София, СО 108

„Рила“, държавно стопанско обединение 98, 124,
125, 133, 232

„Рилски лен“ – Самоков  365

„Родопа“ – Габрово, комбинат 115

„Родопа“ – Пловдив, държавно стопанско
обединение  500

„Родопа“, държавно стопанско обединение  115,
477, 482

„Родопи“ – Казанлък, комбинат 108

„Роуматимпекс“ – Ливан  101, 135, 138, 137, 165

„Рудметал“, ДТП 60, 61

„Руно“  477, 479

Русинов – Пазарджик, ДКК 412

„Рьоперверк“ – Германия  142

С
„Сабина трейдинг“  77

„Селско стопанство“  226

„Сердика“  263, 637

„Сиале“, завод за алуминиеви профили 55, 57, 60,
61, 66, 67, 77, 85

„Сирбанк“, специализирана търговска банка  342,
343

„Сирма“ – Пловдив, ДСО 105

„Славный“  631

„СОМАТ“  263

„Сортови семена“, държавно стопанско
обединение  480

Софийска градска банка  49, 50, 181, 221

Софийски градски комитет на БКП  263

Софийски градски народен съвет (СГНС)  410

Софийски градски съд  209, 297, 330

„София“  295

„Софпроект“, КИПП 249, 250

„Софстрой“, стопанско обединение  209, 249

Спестовно-кредитна банка  152, 155–160, 162, 164

СПК Габрово  249

„Средец“  295

„Ст. Пеев“ – Белослав, Варненско  412

„Сталин“ – Видин, химически комбинат  412, 607,
608

„Станке Димитров“ – Мездра  365, 412

„Стара планина“ – София, СО 114

„Стинд“ – София  412, 470

„Стоманобетонови конструкции“, стопанско
обединение 209

Стопанска банка  123, 133, 136, 138, 143–149, 152–
154, 162–164, 174, 177, 179, 180, 200–202, 204,
209, 215–217, 220, 224, 232, 233, 240, 241, 246,
261, 276, 278, 279, 281–284, 320, 321, 327, 329,
336–338, 595,

Стопански нефтохимичен комбинат – Плевен
134, 127

„Сторгозия“ – Плевен, фабрика 97, 127, 134

Строителна банка  180, 207, 209, 215, 217, 224,
233, 248, 259, 276, 277, 279, 282, 283, 320, 321,
326, 327, 329

„Строителна керамика“, СО 249

„Строителна механизация“, СО 249

„Строителни облицовки“, СО 249

Строително-монтажен комбинат – Видин  250

Строително-монтажен комбинат – Бургас  250

Строително-монтажен комбинат – Варна  250

Строително-монтажен комбинат – Велико
Търново  249

Строително-монтажен комбинат – Враца  250

Строително-монтажен комбинат – Габрово  248

Строително-монтажен комбинат – Кърджали
250

Строително-монтажен комбинат – Кюстендил
250

Строително-монтажен комбинат – Ловеч  250

Строително-монтажен комбинат –
Михайловград  250

Строително-монтажен комбинат – Пазарджик
250

Строително-монтажен комбинат – Перник  250

Строително-монтажен комбинат – Плевен  24

Строително-монтажен комбинат – Пловдив  249

Строително-монтажен комбинат – Разград  250

Строително-монтажен комбинат – Русе  250

Строително-монтажен комбинат – Силистра  250

Строително-монтажен комбинат – Сливен  250

Строително-монтажен комбинат – Смолян  250
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Строително-монтажен комбинат – София – окръг
250

Строително-монтажен комбинат – Стара Загора
250

Строително-монтажен комбинат – Толбухин  250

Строително-монтажен комбинат – Търговище
250

Строително-монтажен комбинат – Хасково  250

Строително-монтажен комбинат – Шумен  250

Строително-монтажен комбинат – Ямбол  250

Строително-монтажно управление
„Автомагистрали“ – София  117

„Стройиндустрия инженеринг“, индустриално
предприятие  249

„Стройкомплект“, стопанско обединение  209, 249

„Стройматремонт“, СК 249

„Стройпрогрес“, СО 249

Студия за хроникални и документални филми
475

Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ)  87,
147, 152, 184, 641

Съветско търговско представителство  577

Сърп и чук“ – Габрово, държавен обувен завод
470, 500, 607

Съюз на популярните банки  358

Т
„Т. Стаевски“ – Троян  412

„Тангра“, българо-швейцарско дружество 98

„Тачо Даскалов“ – Стара Загора, машинострои-
телен завод 107

ТБ – Асеновград  319, 321, 324, 325, 328

ТБ – Благоевград  319, 320, 322, 323, 324, 328

ТБ – Благоевград 264, 265

ТБ – Бобовдол  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Ботевград  320, 321, 325, 326, 329

ТБ – Бургас  319, 320, 323, 324, 328

ТБ – Варна  319, 320, 323, 324, 328

ТБ – Велико Търново  319, 320, 323, 324, 328

ТБ – Видин  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – „Витоша"  320, 321, 324–326, 329

ТБ – Враца  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Габрово  317, 319, 321, 323, 324, 328, 337

ТБ – Горна Ояховица  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Гоце Делчев  319, 320, 322–324, 328

ТБ – Девин  320, 321, 324, 325, 329

ТБ – Димитровград  320, 321, 326, 327, 329

ТБ – Елин Пелин  320, 321, 325, 326, 329

ТБ – Елхово  320, 321, 326, 327, 329

ТБ – Казанлък  320, 321, 326, 327, 329, 337

ТБ – Карлово  319, 321, 324, 325, 328

ТБ – Кремиковци  317, 320, 321, 325, 326, 329, 337

ТБ – Кремиковци 344

ТБ – Кърджали  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Кюстендил  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Ловеч  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Лясковец  319, 321, 323, 324, 328, 337

ТБ – Мадан  320, 321, 324, 325, 329

ТБ – Мездра  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Михайловград  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Нова Загора  320, 321, 324, 325, 328

ТБ – Пазарджик  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Перник  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Петрич  319, 320, 322–324, 328

ТБ – Пещера  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Плевен  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Плевенска 339, 340

ТБ – Пловдив  317, 319, 321, 324, 325, 328

ТБ – Попово  320, 321, 326, 327, 329

ТБ – Провадия  319, 320, 323, 324, 328

ТБ – Първомай  319, 321, 324, 325, 328

ТБ – Разград  319, 321, 324, 325, 328

ТБ – Русе  320, 321, 324, 325, 328

ТБ – Самоков  320, 321, 325, 326, 329

ТБ – Силистра  320, 321, 324, 325, 328

ТБ – Сливен  321, 324, 325, 328, 332

ТБ – Смолян  320, 321, 324, 325, 328

ТБ – Средец  317

ТБ – Станке Димитров  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Стара Загора  320, 321, 325, 326, 329

ТБ – Толбухин  320, 321, 326, 327, 329

ТБ – Троян  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Търговище  320, 321, 326, 327, 329

ТБ – Хасково  320, 321, 326, 327, 329, 326

ТБ – Чепеларе  320, 321, 324, 325, 329

ТБ – Червен бряг  319, 321, 323, 324, 328

ТБ – Шумен  320, 321, 326, 327, 329

ТБ – Ямбол  320, 321, 326, 327, 329

ТБ „Възраждане“  320, 321, 324–326, 329

ТБ „Доверие“  320, 321, 324–326, 329

ТБ „Електроника“  196, 197, 232, 272, 273, 276,
278, 337

ТБ „Искър“  320, 321, 325, 326, 329

ТБ „Минералбанк“  317

ТБ София  314, 320, 321, 324, 325, 329, 315, 333

ТБ „Средец“  317, 320, 321, 324, 325, 329, 337

ТБ „Транспортна техника“  208, 241, 273, 276,
278
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ТБ „Хемус“  320, 321, 325, 326, 329

„Тежко и общо машиностроене“, ДСО 478

„Текстилна индустрия“  610

„Техника“ – София, външнотърговско обединение
196–198

„Технимар – минералимпекс“ – Атина  99, 142

„Техноекспорт“  482

„Техноекспортстрой“, СО  249

„Техноимпорт“  482

Технологичен химически комбинат – Враца  195

Технологичен химически комбинат –
Димитровград  218

ТЕЦ „Вълко Червенков“  364

„Транспорт“  226

Транспортна банка – Варна  212–217, 224, 233,
246, 276, 277, 279, 281–284, 320, 321, 326, 327,
329, 337, 338, 341

„Транспортна електроника и електротехника“ –
Пловдив  208

Транспортна техника  216, 217, 241, 277, 279, 282,
283, 320, 321, 326, 327, 329

„Турист“ 26, 534

„Туристстрой“, строително-монтажен комплекс 98,
128, 534

„Търговия на едро“, ДСО 560

„Търговия“ – Пловдив  105, 109, 115, 116

Търговско-кредитна банка  298

„Тютюнева промишленост“, ДСО 480

У
„Уатерлоу и син“  349

„Ундерноман“  78

Ф
„Фармахим“ – София, ТПО 107

„Фармахим“, СО 194

„Фреквенция – гете А.Б“, шведска фирма 102

„Фърст ист интернешънъл  банк“  АД  344

Х
„Хемус“  295

Хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ)
111

„Хидравлика“ – Казанлък, СО 234, 241

„Хидрострой“, стопанско обединение 209, 249

Химико-фармацевтичен завод – Троян  112

„Химимпорт“  195

„Химинвест“, СО 194

„Химическа промишленост“, ДСО 127, 479

„Химмаш“ – Хасково  218

„Хлебозавод“  637

„Холдингс лимитед“, обединение  307

„Хранекспорт“, ВТО 135

„Хранинвест“, СО 194

„Хранителни стоки“ – Плевен, градско търговско
предприятие 500

Ц
„Цветна металургия и рудодобив“, ДСО 478

„Цветна металургия“ – Пловдив, НИИ 102, 134

„Цветпром“ – гара Искър  349

Централен кооперативен съюз (ЦКС) 25, 211

Централен съвет на професионалните съюзи
(ЦСБПС) 27, 29

Централен универсален магазин (ЦУМ)  423

Централната банка на Ливан  56, 61, 74, 79, 101

Централно статистическо управление (ЦСУ) 390,
394, 398, 405–407, 417, 488, 489, 492, 494, 495,
506, 537, 636

Център за електронизация и нови технологии
249

„Цимент“, СО 249

Ч
„Чавдар“, ДФ 278

„Черна металургия и рудодобив“, ДСО  478, 479

Ю
„Юзин де мьобл модерн“  78

Юнайтед овърсийз банк, клон Женева  313

„Юналко“, завод за синтетични бои  55, 60, 61,
62, 66

„Юнион инженеринг“  55

„Юропиан инвестмънт анд девелопмънт“  ЛТД.
314, 313
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А
Авакян, Нерцес  57, 62, 66, 77

Аврамов, Г.  67

Аврамов, Лъчезар  45, 47, 167

Алавойдов, Кольо  209

Аладжов, Димитър  370, 373, 381, 383

Александров, А. В.  378

Александров, Чудомир  167

Александрова, М.  120

Александрович, Валентин  577

Алексиев, Алекси Сергеев  102

Алексиев, Тр.  65

Алексиева, Йорданка Пандова 120, 121

Ананиев, Димитър  85, 88, 91, 93, 143, 149, 164,
199, 200, 201, 209, 210, 220–222, 224, 231, 244,
280, 285, 287, 315, 329, 330, 332–335, 338–341,
344, 588, 591, 593–595

Ангелинов, Рашко Димитров 195, 198

Ангелов, В.  396

Ангелов, Нешо  623

Ангелова, Р.  624

Андонов, Иван  194

Андреева  342, 343

Антонов, А.  123

Арабаджиев, Генчо  253

Арамов, Гарабед  51, 53, 65, 68, 85, 473, 487, 530,
536,

Арнаудов, Димитър  211

Атанасов, Атанас Тодоров 195, 197, 198, 315, 329,
332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 584,
588, 591, 593, 594, 595

Атанасов, Георги  181, 222, 253, 578, 580, 582, 583

Б
Баев, Ж.  67

Баждаров  474

Бакалов, Кръстьо  452, 459

Балев, Милко  167, 253

Банов, Георги Иванов  53, 54, 58, 65

Баръмска, Валентина  121

Батулийска, Николина Йорданова 95, 122

Бахаров, Георги Димитров 195, 197, 198

Бахчеванов, Христо  208

Бачев, Евтим Христов 264

Бейтман, Колин  589

Белчев, Белчо  30, 222, 594

Бехар, Мончо  208

Бисова, Светла  86, 89, 92, 93, 143, 149, 167, 199–
201, 207, 210, 212, 215, 221, 222, 224, 231, 245,
258, 264, 275, 281, 285, 287, 289–291, 294, 297,
307, 309, 310, 312, 314, 315, 330, 332–334, 336,
339, 341, 342, 344, 589, 591–593, 595, 596

Бичкиджиев, Никола Ангелов 95, 122

Благов, Емил Симеонов  299

Благоев, Б.  605

Близнаков, Е.  397

Боев, Сава  373

Божилов, Славчо  209

Божков  110, 354

Бозаров, Михаил  208

Бойчев, Венцеслав  54, 106, 122, 209, 530, 536

Бонев, Станиш  125, 426, 563, 564, 566

Бонин, Христо  202

Босилков, Ил.  409, 424

Ботев, Цветан  195, 342, 343

Боцев, Димитър  213

Бук, К. 66

Бунджулов, Андрей  253

Бутрос, Камил 78, 57

Българанов, Боян  45, 47

Българанов, Велко  209

Бърнев, Александър  121

В
Василев  342, 343

Василев, Александър  213

Василев, Б.  395, 396, 409

Василев, Васил  209

Василев, Стефан Василев  196, 198

Василева, В.  335, 338, 340, 344

Василева, Д.  567

Василева, Павлина  143, 149, 164, 199–202, 209,
210, 220, 222, 224, 231, 273, 280, 285, 287

Вачков, Пламен Иванов 195, 197, 198

Велинов, Асен  30, 396, 409, 415–418

Величков, Величко Филипов 213, 214

Величков, Н.  91, 220, 224, 231, 244, 280, 285, 287

Велков, Александър  30, 429, 452, 459, 473, 487

Именен показалец
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Велков, Любен  202

Велчев, Борис  47

Велчев, Георги  195

Вельов, Михаил  369–376, 381–383, 394–397

Верих, Владимир  473, 487

Вескова, Анна  408, 409, 429, 452, 459, 473, 487

Владимиров, Асен  85, 88, 93, 143, 149, 164, 202,
220, 221

Владимиров, Венко Марков  196, 198
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Щ
Щърбанов, Илия  195

Ю
Югов, Антон 637

Юналко  55–57, 77, 78, 85

Юнан, Жозеф 77

Я
Янев, Янко  50, 51, 65, 67, 85, 88, 89, 93, 121, 122,

143, 164, 166, 202, 310, 311

Янчев, Р.  342, 343
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А
Австралия  502, 503

Австрия  89–91, 142, 502

Айтос, Бургаско  108, 413

Англия  52, 53, 590

Ардино  365

Аржентина  502, 503

Асеновград  115, 294, 608, 638

Атина  99, 142

Б
Балчик  112, 612

Бейрут  51, 53, 56, 59, 63, 64, 66–69, 74, 85, 100,
129, 131, 134, 137, 165

Белгия  286, 502

Белене  424, 428

Бели Бряг, Старозагорско  108

Белово  426

Белослав, Варненско  412, 499

Берлин  460

Благоевград  106, 108, 241, 264, 265, 271, 295, 412,
609, 612–614, 616–618, 639–641

Бобов дол  294

Борино  105

Ботевград  195–197, 294, 362

Бразилия  502, 503

Братя Даскалови  106

Брезник  365

Брестовица  426

Будапеща  589, 591

Букурещ  254

Бургас  111, 139, 218, 263, 295, 362, 410, 413, 414,
470, 534, 609, 612, 614, 616, 617, 618, 639–641

Бяла Слатина  33, 418

В
Варна  104, 109, 139, 172, 208, 213, 214, 295, 409,

410, 414, 416, 421, 470, 474, 498, 508, 534, 553,
565, 639, 640, 641

Варненската  475

Вашингтон  330

Велико Търново  139, 295, 363, 409, 411, 412, 415,
421, 424, 427, 553, 607, 612, 614, 616–618, 639

Великобритания  312, 503
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Велинград  424

Видин  263, 294, 412, 448, 499, 553, 609, 612, 639

Виетнам  46

Враца  111, 208, 263, 295, 474, 565, 566, 612, 614,
616–618, 639–641

Г
Габрово  98, 115, 124, 133, 137, 208, 209, 248, 294,

338, 362, 412, 470, 500, 501, 612, 637, 639–641

Гавраилово, Сливенски окръг  99

Гара Искър  349, 500

Георги Трайков  106

Германия  142, 517

Германска демократична република (ГДР)  26

Германска федерална република (ГФР/ФРГ)  100,
132, 254, 281, 503, 531

Гиген, Никополско  611

Годеч  612, 637

Горна Градищница (Благоевградски окръг)  108,
294, 424, 607, 638

Горни Богров  638

Горни Дъбник, Плевенско  615

Горублене  348

Гоце Делчев  294, 362

Гроздево  106

Грозден, Бургаски окръг  412

Гърция  503, 605

Д
Дания  503

Девин  105, 294, 612

Девня  218, 263

Джюлюница  423

Димитровград  218, 295, 364, 416

Димитрово  638–640

Долно Ботево (Хасковски окръг)  638

Драгана, Ловчанско  611

Дряновец, Разградско  364

Дряново  607

Дунав мост  475

Е
Европа  427, 589

Египет  83

Елена  362, 424, 607
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Елин Пелин  294

Елхово  294, 426

Етрополе  263

З
Завет  251

Златица  637

Златни пясъци 263

И
Израел  503

Индия  503

Испания  503

Исперих  108, 251

Италия  83, 503

Ихтиман  362

К
Каварна  362, 612

Казанлък  108, 112, 234, 295, 338

Канада  502, 503

Карлово  116, 295

Карнобат  103

Китай  419

Книжовник  607

Козлодуй  558

Коларовград (Шумен)  609

Корея  46

Костенец  105, 110

Костинброд  102, 131, 134, 135

Кремиковци  338, 590

Кремниц  589, 591

Кричим  106

Кубрат  251, 256, 258, 263, 362

Куклен  106

Куклен, Пловдивско  111

Курило  615

Кърджали  218, 295, 362

Кюстендил  295, 612, 638–640

Л
Лайпциг  589, 591

Левски  422, 424

Лесичево, Пазарджишко  108

Ливан  59, 61, 62, 66, 68, 71, 74, 75, 79, 100, 129, 137

Ловеч  97, 108, 295, 498, 499, 611, 638

Лозен  98

Лозница  218, 242, 251

Лом  362, 612, 638

Лондон  51–53, 59, 312–314, 349

Люксембург  343, 503

Лясковец  294, 338

М
Мадан  294

Мездра  294, 365, 412, 609

Мексико  503

Михайловград  107, 295, 365, 553, 640

Мичурин  413

Момчилград  416

Морозово  615

Москва  87, 349, 357–359, 380, 494, 626, 631, 634

Мюнхен  141

Н
Несебър  413

Никопол  425, 611

Нова Загора  294, 638

Нови Пазар  470, 501

Ню Йорк  131, 138

О
Омуртаг  610, 614, 638

П
Пазарджик  211, 234, 295, 362, 409, 411, 412, 415,

422, 424, 498, 499, 553, 612, 614, 623–625, 638,
639–641

Паисиево, Силистренско  105

Панагюрище  412, 608

Перник  295, 479, 498, 499

Петрич  294

Пещера  294, 424

Пирдоп  480, 637

Плевен  97, 127, 134, 295, 310, 339, 365, 409–411,
414, 415, 422–425, 428, 500, 553, 565, 566, 610–
612, 614, 616–618

Пловдив  98, 99, 102, 103, 105, 106, 109–111, 115,
116, 127, 128, 134, 139, 195–197, 208, 211, 234,
263, 295, 341, 410, 414, 416, 421, 426, 470, 500,
501, 609, 611, 612, 614, 616–618, 637–641

Полска народна република (ПНР)  574, 579

Полша  26, 46, 419, 476

Поморие  362

Попово  294, 363, 418, 612

Португалия  121

Правец  195, 197

Преслав  105, 610

Приморско  413

Провадия  294
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Първомай  109, 294, 416, 608

Р
Равно поле  638

Разград  99, 108, 126, 133, 137, 250, 251, 256–258,
263, 295, 363, 425, 448, 553, 612, 639–641

Разлог  264, 271

Ракитово  105

Румъния  349, 476, 601

Русе  103, 105, 110, 112, 208, 209, 263, 295, 410, 414,
421, 498, 553, 536, 606, 612, 614, 616–618

С
Самоков  294, 363, 365, 638

Сандански  264, 271, 411, 414

Свищов  263

Северна Корея  75

Севлиево  607

Сеново  251

Силистра  295, 448, 553, 614, 638

Скобелево  108

Сливен  211, 295, 363, 412, 508

Сливница  112, 114

Сливо поле, Русенско  536

Смолян  294, 448, 553, 567, 612

Сопот  99, 107, 116

София – град  139, 357, 410, 613, 614, 616–618

София – окръг  566, 617

Социалистическа федеративна република
Югославия (СФРЮ) 531, 532

Средец  338

Стамболийски  112

Станке Димитров  365

Стара Загора  103, 107, 129, 195, 196, 295, 410, 414,
416, 565, 566, 612, 614, 616–618, 638

Старо село, Плевенско  611

Стражица  423, 612

Сунгурларе  106

Съединени американски щати (САЩ)  171, 254,
286, 503, 627

Съюз на съветските социалистически републики
(СССР) 46, 129, 281, 286, 317, 347–349, 378, 379,
476, 512, 513, 521, 577, 579, 583, 584, 605, 626–
628, 630–633, 636, 640

Т
Тетевен  612

Тракиец  639

Троян  112, 113, 294, 363, 412, 423

Трудовец  106

Трън  362

Трявна  607

Турция  83, 419, 467, 503, 531, 585, 605

Тутракан  614

У
Унгария  26, 46, 286, 349, 476, 574

Унгарска народна република (УНР)  281, 574

Ф
Франция  281, 286, 503

Х
Хамбург  141

Хасково  109, 218, 295, 416, 470, 607, 612, 614, 616–
618

Хлебарово  251

Холандия  254, 503

Ч
Червен Бряг  295

Черни осъм, Троянско  611

Чехия  349

Чехословакия  26, 46, 476, 574

Чехословашката социалистическа република
(ЧССР)  579, 532

Чирпан  106, 363, 416, 418, 612

Ш
Шабла, Толбухински окръг  637

Швейцария  254, 286

Швеция  503

Шипка  427

Шумен  105, 208, 295, 553

Щ
Щутгард  141

Ъ
Ъглен, Луковитско  611

Ю
Югославия  83, 350, 605

Я
Якоруда  264, 271, 638

Ямбол  295, 612, 638

Япония  89–91, 503
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АПК – аграрно-промишлен комплекс

АУП – административно-управленски персонал

БАТО – Българска асоциация за туризъм и отдих

БВБ – Българска външнотърговска банка

БВР – Бюро за взаимни разчети

БДС – Български държавен стандарт

БЗНС – Български земеделски народен съюз

БИБ – Българска инвестиционна банка

БИСА – Българска индустриална стопанска
асоциация

БКП – Българска комунистическа партия

БМП – Банка за международни [раз]плащания

БМС – Бюро на Министерския съвет

БПС – Български професионални съюзи

БРИПС – Банка за развитие на индустрията за
потребителски кредити

БСИ – Банка за стопански инициативи

ВТД – външнотърговско дружество

ВТО – външнотърговско обединение

ВТП – външнотърговско предприятие

ГДР – Германска демократична република

Госбанк – централната банка на СССР

ГП – градско предприятие

ГПК – Граждански процесуален кодекс

ГТП – градско търговско предприятие

ГФР – Германска федерална република

ДАЗ – държавен авторемонтен завод

ДАП – държавно автомобилно предприятие

ДВСН – Държавен ветеринарно-санитарен надзор

ДВТК – Държавен вълненотекстилен комбинат

ДДЗ – държавен дървопреработвателен завод

ДДС – Дирекция на държавната сигурност

ДЗС – държавно земеделско стопанство

ДИП – държавно индустриално предприятие

ДКМС – Димитровски комунистически младежки
съюз

ДКНТП – Държавен комитет за наука и технически
прогрес

ДКП – Държавен комитет по планиране

ДКФ – Държавен и кооперативен фонд

ДМ – германска марка

ДМЗ – държавен машиностроителен завод

ДМТС – държавна машино-тракторна станция

ДОЗ – държавен обувен завод

ДП – държавно предприятие

ДПЗХ – държавно предприятие за зърнени храни

ДПК – Държавна планова комисия

ДРГ – Демократична република Германия

ДСК – Държавна спестовна каса

ДСНМ – Димитровски съюз на народната младеж

ДСО – държавно стопанско обединение

ДСП – държавно стопанско предприятие

ДТП – държавно търговско предприятие

ДЦЗ – държавен циментов завод

ЕИЦ – електронноизчислителен център

ЕТНС – единни трудови норми в строителството

ЗКБ – Земеделска и кооперативна банка

ЗММ – завод за металорежещи машини

ЗНЧИМП – Закон за национализация на частните
индустриални и минни предприятия

ЗОЗ Германия – Западна окупационна зона
Германия

ЗСГ – Закон за собствеността на гражданите

ИВП – (фонд) „Икономическо въздействие и
подпомагане“

ИК на ОНС – Изпълнителен комитет на окръжен
народен съвет

ИНРА – Институт за рационализации

КЕССИ – Комитет по единна система за социална
информация

КИНТС – Комисия за икономическо и научно-
техническо сътрудничество

КНИК – Комитет за наука, изкуство и култура

КПСС – Комунистическа партия на Съветския съюз

МБИС – Международна банка за икономическо
сътрудничество

МВТУ – Министерство на вътрешната търговия и
услугите

МГГП – Министерство на горите и горската
промишленост

МЕЕ – Министерство на електрониката и електро-
техниката

МЗХП – Министерство на земеделието и хранител-
ната промишленост

МИБ – Международна инвестиционна банка

МЛП – Министерство на леката промишленост

МНР – Монголска народна република

МС – Министерски съвет

МСП – малки и средни предприятия

Абревиатури
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МТС – материално-техническо снабдяване

МТС – машино-тракторна станция

МТСГ – Министерство на труда и социалните
грижи

МФ – Министерство на финансите

МФДК – Министерство на финансите и държавния
контрол

НАПС – Национален аграрно-промишлен съюз

НИИ – научноизследователски институт

НПСК – научно-производствен стопански комплекс

НФ – нов френски франк

ОАПС – окръжен аграрно-промишлен съюз

ОЗЗУ – Обединени заводи за дискови запаметяващи
устройства

ОК – окръжен комитет (на БКП)

ОКС – окръжен кооперативен съюз

ОНС – окръжен народен съвет

ОПП – обединено промишлено предприятие

ОРПС – Общ работнически професионален съюз

ОСТПЗК – Общ съюз на трудово-производителните
и занаятчийските кооперации

ОТН – отдел за техническа норма

ОТП – окръжно търговско предприятие

ОФ – Отечествен фронт

ПАО – промишлено-аграрно обединение

ПЖК – племенно-животновъден комплекс

ПИМ – Правилник за икономическия механизъм

ПКК – Политически консултативен комитет (на
държавите – участнички във Варшавския договор)

ПКС – Правилник за капиталното строителство

ПМС – постановление на Министерския съвет

ПНР – Полска народна република

ПСД – Правилник за стопанската дейност

ПСД – проектосметна документация

ПТО – промишлено-търговско обединение

ПТТС – пощенска, телеграфна и телефонна станция

ПУЦ – професионален учебен център

РБМС – разпореждане на Бюрото на Министерския
съвет

РКС – районен кооперативен съюз

РНР – Румънска народна република

РПК – районна потребителна кооперация

РТУ – (фонд) „Развитие и техническо усъвършенст-
ване“

СБ – Стопанска банка

СБКМ – (фонд) „Социално-битови и културни
мероприятия“

СГНС – Софийски градски народен съвет

СД „МПБУ“ – Стопанска дирекция „Местна
промишленост и битови услуги“

СИВ – Съвет за икономическа взаимопомощ

СИФ – c.i.f. (стойност, застраховка, навло)

СМК – строително-монтажен комбинат

СМП – строително-монтажно предприятие

СМЦ – стоково-материални ценности

СНХК – Стопански нефтохимически комбинат
(Плевен)

СО – стопанско обединение

СРР – Социалистическа република Румъния

ССД – сдружение за съвместна дейност

ССО – самоуправляваща се стопанска организация

СССР – Съюз на съветските социалистически
републики

СТЗ – слаботоков завод

СФРЮ – Социалистическа федеративна република
Югославия

ТИД – технико-икономически доклад

ТИЗ – технико-икономическо задание

ТИС – търговско-икономическа служба

ТКЗС – трудовокооперативно земеделско стопанст-
во

ТП станция – телеграфо-пощенска станция

ТПК – трудово-производителна кооперация

ТПО – трудово-производствено обединение

ТХК – технологичен химически комбинат

УДСДР – Управление за държавно снабдяване и
държавен резерв

УНР – Унгарска народна република

ФКП – Френска комунистическа партия

ФНР (Югославия) – Федеративна народна републи-
ка (Югославия)

ФОБ – f.o.b. (франко борд)

ФРГ – Федерална република Германия

ФРЗ – фонд „Работна заплата“

ЦК – Централен комитет

ЦКПС – Централен комитет на професионален
съюз

ЦКРК – Централна контролно-ревизионна комисия

ЦКС – Централен кооперативен съюз

ЦС – централен съвет

ЦСТПК – Централен съюз на трудово-производи-
телните кооперации

ЦСУ – Централно статистическо управление
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