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ПРЕДСЕДАТЕЛg НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

другаря СТАНКО ТОДОРОВ 

Д О К Л А Д 

. от проФ.ВЕСЕЛИН НИКИФОРОВ, предсе
дател на Българската народна банка 

ОТНОСНО: горишния отчет за дейността 

на банковата система през 1980 г. 

Другарю Председател, 

C·ьrr.(!CHO �;л. 50 от У става на Българската народна банка 

представям Ви отчет за дейността на Българската народна банка, 

Българската външнотърговска банка и Държавната спестовна каса 

през 1980 г. 

През отчетната година цялостната дейност на банките 

бе насочена за изпълнение-на мащабните задачи, поставени от 

Единадесетия конгрес �1а Б":>ЛГарсната кш-1унистическа партия 
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за разгърнато и ускорено изграждане на зрелия социализъм в �1ашата 

родина, за превръщане в живо-дело стратегическия девиз на конгрес; 

за високо качество и висока ефективност въ� всичко и навсякъде, З< 

решаване на задачата, поставена от Юлския пленум (1976 г.) на Цен

тралния комитет на партията за издигане равнището на субективния 

фактор в съответствие с новите условия и възможности на икономика� 

и обществото нато цяло, за решаване проблемите, свързани с по-нат� 

ното подобряване на планиранеtо и усъвършенствуване на социалисти� 

ката организация на труда, съобразно с решенията на Националната 

партийна конференция (1978 г.). Много усилия бяха положени и за 

разширяване действието на стоково-паричните отношения и издигане 

организиращата, регулиращата и контролиращата роля на българския 1 

на основата на последователното внедряване �а икономическия подхоJ 
\ w 

При тези именно условия и повишени изисквания се развиJ�ха 

утвърждаваха през отчетния период планово-регулиращите, коордvшv:р; 

те и контролните Функции на банковата система. Особено внимание 61 
отделено за прилагането на новия икономически подход в съответств1 

с утвърдените норм�тивни актове· за управление на социалистическит1 

организаu_!��1 от отпелните отрасли; за изпълнението на програмите з: 

намаляване дела на незавършеното строителство и икономия на наnит; 

ни вложения, за ускоряване обращаемостта на оборотните средства � 

ускоряване на паричното об�ащение; за въздействие и съдействие за 

изпълнение на качествените показатели в народното стопанство; за 

по-нататъшното усъвършенствуване на валутно-финансовите, платэжно

разчетните и кредитните отношения с другите страни и за подобрява 
на административното и общественото обслужване на социалистически 

организации и на населението. 
.•· "'.' 
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1 . ПАРИЧНО ОБРАШЕНИЕ 

През годините на седмата петилетка паричното обращение 

се развиваше в условията на ускорено и динамично развитие на на

шата страна. Последователното прилагане на новия икономически под

ход и новия икономически механизъм даде възможност за по-нататъшнс 

изпълнение на Декемврийската програма на r;артията за повишаване нс 

матерVJалното и духовно равнище на населението. Съществено нарасна> 

доходите и разходите на населението и в резултат на приложението 

на Постановление N� 50 от 1979 година на ЦК на БКП и Министерския 

съвет за увеличаване на заплатите и другите доходи на трудещите СЕ 

и за привеждане на цените на едро и дребно в съответствие с обек

тивните условия за развитие на;икономиката и повишаване нu :1ей

ната ефеНТИВНОСТ. 

Динамиката и структурата на постъпленията и плащанията 

в нал�чни пари, които.образуват основна част от паричните походи 

и разходи на населението и определят изменението на масата на 

парите в обращение, могат да се видят от данните за изпълнението 

на касовия план за 1980 година. (Таблица� 1). 

Общо за периода 1976-1980 година паричните доходи на 

населението са 67 343,0 млн. лева, като средногодишно нараснаха 

с 6,6 на сто. През 1980 година те възлязоха на 15 792,о1/ млн. ле1 

-с 1 624,0 млн. лева (12,3 на сто) повече от 1979 година. 

Общата сума на разходите на населението за покупка на 
стоки и услуги - 51 757,0 млн. лева нарасна средногодишно през 
седмата петилетка с 8,5 на с·то. Само за 1980 година техният раз

мер - 12 622, О млн. лева е с 1867, О �1лн. лева ( 17,4 .. �_а сто) по
висок от 1979 година. 

'· ·. � 17nредваритепен отчет на КЕССИ 
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/мпн.пв./ 

ппан отчет отчет отчет отчет отчет ппа1-1 отчет 1979 г. ------т---�----------2-------'J--- ___ 4 _______ 5 ________ 5 _______ 7 ______ в ________ 9 ________ тв----
-----------·------------------------ ---------------- ------------------------ -------------------- ------

ПОСТЪППЕНИЯ ОТ: 

Стокооборот Трансnорт 
Комунални и битови 
VСЛ'/ГИ 
_j J 

К уптурни,здравни 

и 
спо

р тн и мероприятия Данъци и такси 

Други постъппения 

LIСИЧК.О 

постъппения 

Емисионен резуптат 
(пуснати в обращени е) ·,· �· 

33853,0 34381,7 
2109,0 2098,7 

1718,.0 1696,4 

2/2,5 281,4 
695,5 715,0 

1862,0 18"18,8 

6048,1 6260�3 6513,4 
373,2 400,5 427,0 

283,1 307,3 328,9 

47,9 
117,9 

343,2 

50 2 .. ' 
130,8 

345,4 

52,5 
151 '2 

361,0 

6954,5 
434,4 

347,5 

54,8 
154,8 

386,7 

8199,0 8605,4 
452,0 463,6 

446,0 429,6 

69,0 
162,0 

413,0 

76,0 
160,3 

442,5 

123,7 
106,7 

123�6 

138,7 
103,6 

114�4 
-----------·----------�------------.. ---------------- ----------------------------.::-----

40510,0 41052,0 7213,4 7494,5 7834,0 8332,7 9741,0 10177,4 122' 1 
==================================:�=========================================== 

1305,0 738,3 179,5 249,4 213,0 98,0 320,0 










































































































































































































































































































































